ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Β’
ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Τα εθνικά θέματα της Ελλάδας, αλλά και οτιδήποτε έχει σχέση με την εθνική της κυριαρχία,
τα εθνικά της συμφέροντα και την εθνική της αξιοπρέπεια και αυτο-τέλεια είναι αδιαπραγμάτευτα για τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.
Η Ελλάδα είναι χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά εκείνης της Ευρω-παϊκής
Ένωσης που προασπίζει τα έθνη-κράτη και τη μεταξύ τους αλληλεγγύη. Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ αρνούνται την επικυριαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση του οποιουδήποτε ευρωπαϊκού κράτους ή ομάδας ευρωπαϊκών κρατών και, κατ’ επέκταση, την ομοσπονδοποιημένη
Ευρώπη, πόσο μάλλον αυτή που σχεδιάζουν δυνάμεις με άξονα την πολιτική της Καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ. Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ είναι συνδεδεμένοι στον ευρωπαϊκό χώρο με όλους εκείνους που αρνούνται την κατάλυση των εθνών-κρατών.
Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ πιστεύουν - και παλεύουν γι’ αυτό – ότι η Ελλάδα θα πρέπει να
σηκώσει τη σημαία της συνεργασίας – συμμαχίας των χωρών του Νότου, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί ο “πόλεμος” από τις ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά.
Τα σύνορα της Ελλάδος είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ οφείλουν το θέμα αυτό να το καταστήσουν σαφές σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Σε αυτό το αξίωμα εμπίπτουν δράσεις που αφορούν και στις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία, αλλά και με χώρες που έχουν αλλοτριωτικές βλέψεις σε βάρος μας, όπως τα Σκόπια και
η Αλβανία. Επίσης, στο θέμα των ευρωπαϊκών συνόρων, εμπίπτει και το σοβαρότατο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης.
Στo πλαίσιo αυτό προτείνονται τα εξής:
1. Η καλλιέργεια ειλικρινών, ανοικτών και διαφανών σχέσεων με όλες τις ισχυ-ρές δυνάμεις του πλανήτη λόγω της πλεονεκτικότατης γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής
θέσης που βρίσκεται η πατρίδα μας. Η εξωτερική της πολιτική δεν μπορεί να αλληθωρίζει μόνο προς μία ή μόνο προς συγκεκριμένες πλευρές. Επίσης, είναι απαραίτητη η κάθε πρόσφορη δυνατή συνεργασία επ’ ωφελεία της χώρας μας και με κάθε
κράτος-μέλος του ΟΗΕ, που σέβεται την εθνική μας κυριαρχία και τα σύνορά μας.
2. Η τήρηση ξεκάθαρης θέσης απέναντι στο ΝΑΤΟ, ότι δεν είναι δυνατόν το ΝΑΤΟ να
αποδέχεται μέλος του, την Τουρκία, να απειλεί (και μάλιστα με συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου και θαλάσσιου χώρου μας), άλλο μέλος του, την Ελλάδα, όπως
επίσης και να αποδέχεται τη διατήρηση του κατοχικού καθεστώτος στη Β. Κύπρο.
3. Η ουσιαστική εφαρμογή όλων των αποφάσεων του ΟΗΕ και του Συμ-βουλίου Ασφαλείας του σε σχέση με την Κύπρο και την κατοχή του Βόρειου τμήματός της από
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την Τουρκία. Απορρίπτεται κάθε προσπάθεια επιβολής του οποιουδήποτε σχεδίου
Ανάν. Η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη στον κυπριακό Ελληνισμό που δεν αποδέχεται τις οποιεσδήποτε ενδοτικές λύσεις τίθεται ως αδιαμφισβήτητη παραδοχή.
Η μη αποδοχή της οποιασδήποτε επιβουλής της Τουρκίας στο Αιγαίο, καθώς και η
μη αποδοχή της οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης από την (οποιαδήποτε) ελληνική
κυβέρνηση για τα αδιαμφισβήτητα εθνικά χωρικά μας ύδατα. Εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων το 1995 (σε ό, τι
αφορά στα 12 ν. μ.) και παραμένει σε εκκρεμότητα.
Η θεώρηση ως απαράδεκτης της ισχύς του casus belli που διατηρεί η Άγκυρα. Το
καθεστώς αυτό δεν ευνοεί τις σχέσεις καλής γειτονίας που είναι επιβεβλημένες,
όπως και το διάλογο για τη σφυρηλάτηση συνεργασιών σε πολιτικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και λοιπούς τομείς.
Η ανακήρυξη μονομερώς και εκτός Μνημονίων της ΑΟΖ, με δεδομένο ότι είναι ελληνική και όχι “ευρωπαϊκή υπόθεση”.
Ο σεβασμός στις Διεθνείς Συνθήκες και, ιδιαίτερα, σε σχέση με την Τουρκία, της
συνθήκης της Λωζάννης, καθώς το Προξενείο της στην Κομοτηνή έχει υπερβεί σε
ανθελληνικές δράσεις πολλές κόκκινες γραμμές.
Η πλήρης προστασία και διασφάλιση του έργου του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
Η επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης, στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαί-ου, καθώς και η επαναλειτουργία και/ή προστασία της λειτουργίας των ορθόδοξων ναών
(Τουρκία, κατεχόμενη Β. Κύπρος, Αλβανία, κλπ).
Η αναγνώριση από την Άγκυρα των περιουσιακών δικαιωμάτων των Ελλήνων της
Κωνσταντινουπόλεως, της Ίμβρου και της Τενέδου και η απρόσκοπτη αποκατάσταση των δίκαιων αιτημάτων τους.
Η αναγνώριση από την Τουρκία της Γενοκτονίας των Ποντίων, των Αρμενίων και
των Μικρασιατών, όπως επίσης και η πλήρης συνεργασία της στο θέμα των αγνοουμένων της κυπριακής τραγωδίας του ’74.
Η αδιαπραγμάτευτη άρνηση οποιασδήποτε συζήτησης – διαπραγμάτευσης για το
θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Το όνομα της Μακεδονίας δεν εκχωρείται σε κανέναν, ούτε καν σύνθετο με οποιουσδήποτε προσδιορισμούς, είτε γεωγραφικούς,
είτε εθνικούς.
Η καταδίκη οποιασδήποτε προσπάθειας της Αλβανίας για την επιβολή των μεγαλοϊδεατικών της βλέψεων που στοχεύουν στη “Μεγάλη Αλβανία”. Η προάσπιση των
δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου, ανάμεσα στα οποία
περιλαμβάνονται η αναγραφή της εθνότητας στα ληξιαρχεία, η ομαλή λειτουργία
των ελληνικών σχολείων, η ίδρυση νεκροταφείων των θυμάτων του Αλβανικού Έπους και η προάσπιση της λειτουργίας και του έργου της Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής
Τιράνων και Πάσης Αλβανίας. Δεν τίθεται καν θέμα Τσάμηδων που επιμένουν να
εγείρουν εθνικιστικοί αλβανικοί κύκλοι.
Η απόδοση του δικαιώματος ψήφου των Ομογενών στις Εθνικές Εκλογές.
Ο επανασχεδιασμός της λειτουργίας του ΣΑΕ (Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού),
το οποίο οφείλει να υπηρετεί την Ελλάδα και την Ομογένεια και όχι κόμματα και
προσωπικές στρατηγικές.
Η άμεση διεκδίκηση και εγγραφή στον προϋπολογισμό του Κράτους του Κατοχικού
Δανείου και των Γερμανικών Πολεμικών Αποζημιώσεων, θέσεις που εκφράζονται
στην Ιδρυτική Διακήρυξη.
Η ανάδειξη της Ελλάδας ως δεσπόζουσας πολιτικο-οικονομικής δύναμης στο χώρο
των Βαλκανίων. Σε ό, τι αφορά στην εισδοχή βαλκανικών χωρών στην οικογένεια
της ΕΕ, τονίζεται ότι οι υποψήφιες χώρες πρέπει να πληρούν όλους τους όρους που
προβλέπει η ΕΕ, φυσικά και εκείνους που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα και
μείζονα ζητήματα, όπως η διακίνηση μαύρου χρήματος, το trafficking, η διακίνηση
ναρκωτικών, η δράση εγκληματικών οργανώσεων, κλπ.
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18. Η ενεργοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της Ελλάδος για ενημέρωσηεπιρροή των διεθνών κέντρων αποφάσεων για τα εθνικά μας θέματα.
19. Η αξιοποίηση των Ελλήνων φοιτητών των Πανεπιστημίων του Εξωτερικού για τη
διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της ελληνικής γλώσσας.
Κυβερνητικό Πρόγραμμα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013
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