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Στην ιδρυτική

Διακήρυξη του Κινήματός μας τον Μάιο του

2009, είχαμε καταγγείλει την έλλειψη αρχών και προσανατολισμού
στην διακυβέρνηση της σύγχρονης Ελλάδας και τις ευθύνες από
παραλείψεις

όσων

αποφάσιζαν

για

εμάς,

χωρίς

να

μας

αντιπροσωπεύουν. Ιδρύσαμε τότε το «Ελληνικό Κίνημα Άμεσης
Δημοκρατίας» για την συγκρότηση μιας πλατιάς μαχητικής
δράσης και έκφρασης των συνειδητοποιημένων πολιτών,
πέρα από παρωχημένους κομματικούς διαχωρισμούς και
δογματισμούς,

ώστε

εμπνεόμενοι

από

το

μεγαλείο

του

αρχαιοελληνικού πολιτισμού να αγωνισθούμε για την επαναφορά
και δημιουργική ενσωμάτωση αυθεντικών δημοκρατικών θεσμών
για να εξαλειφθούν όλες οι μορφές εξουσίας που αυθαίρετα μας
επιβλήθηκαν, χωρίς να τις ελέγχει η κοινωνία των Ελλήνων
Πολιτών.
Στις

Ευρωεκλογές

του

2009

συμμετείχαμε

για

να

διαφωτίσουμε τον Ελληνικό λαό ως προς τα οράματά μας και
για να εκφράσουμε τις κατευθύνσεις μιας αμεσοδημοκρατικής
προοπτικής για τον τόπο, αλλά και για να ενώσουμε την φωνή
μας με άλλα κινήματα. Μας τίμησαν τότε με την ψήφο τους 7916
συμπολίτες μας, για τους οποίους δεν πάψαμε έκτοτε να
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δραστηριοποιούμαστε καθημερινά ενάντια στις πολιτικές των
ολιγαρχιών που καταδυναστεύουν σήμερα την Ελλάδα, την
Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο και που δυστυχώς έμελλε να
βιώσουμε στο μεταξύ στη χώρα μας το πιο σκληρό πρόσωπο της
παγκοσμιοποίησης
συγκρότηση

με

του

οδυνηρά
Ελληνικού

αποτελέσματα
κράτους

και

στη
στον

εξανδραποδισμό των Ελλήνων πολιτών με τα Μνημόνια και
τους εφαρμοστικούς τους νόμους, που ερήμην του Ελληνικού
λαού, χωρίς δημοψήφισμα και χωρίς άλλα αμεσοδημοκρατικά
εργαλεία, μας έχουν ήδη υποδουλώσει !!!
Έχοντας προσβάλλει στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο το
κύρος τόσο των Ευρωεκλογών, όσο και των Βουλευτικών εκλογών
του 2009 με προσφυγές του Κινήματός μας που δεν εκδικάσθηκαν
ακόμη εξ αιτίας των καθεστωτικών επιλογών της ματαίωσης της
δικασίμου κατά τον χρόνο που ορίσθηκε εν μέσω των δημοτικών
εκλογών του 2010 και αμφισβητώντας έμπρακτα τους θεσμούς της
αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας και την δυνατότητα απονομής
Δικαιοσύνης,

που

φανερά

πλέον

αποκαλύπτεται,

με

αποκορύφωση την αθώωση με κίβδηλες παραγραφές και
παράνομες

βουλευτικές

ή

υπουργικές

ασυλίες

όλων

των

υπευθύνων για την σημερινή πολιτική και οικονομική κατάντια του
Ελληνικού λαού, αρχίσαμε την ανασυγκρότηση μιάς υγιούς
Ελληνικής

κοινωνίας

με

την

δημιουργία

κατ’

έθιμο

εναλλακτικών βιωματικών θεσμών άμεσης Δημοκρατίας, που
κορυφαίες τους εκδηλώσεις ήταν οι εξής:
 Η λειτουργία του Λαοδικείου της «Νέας Ηλιαίας»
την 25η Μαρτίου 2011 στο λόφο Φιλοπάππου,
απέναντι από την Ακρόπολη και δίπλα στην Πνύκα,
όπου

με

την

διαδικασία

της

«Δημωδίας»

καταδικάσθηκαν οι 172 βουλευτές που ψήφισαν το
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πρώτο μνημόνιο υποδούλωσης της Ελλάδας τον Μάιο
του

2010

στις

ποινές

παρακολουθήσουμε
www.heliaia.gr

που

μπορούμε

στην

και

όλοι

ιστοσελίδα

ήδη

να
μας

προετοιμάζουμε

τα

κατηγορητήρια για τους 199 Βουλευτές που ψήφισαν
πρόσφατα και το δεύτερο Μνημόνιο.


H δημιουργία του Δικτύου Διαλόγου και Δράσεων

για Διέξοδο από την κρίση, με την επωνυμία
«Συσπείρωση για την Δημοκρατία» στα Κλεισθένεια
2011,

ετήσιες

γιορτές

αμεσοδημοκρατικών

μεταρρυθμίσεων, που μετά την ίδρυσή του διοργανώνει το
Κίνημά μας κάθε 15η Σεπτέμβρη, όταν γιορτάζεται η
Παγκόσμια

Ημέρα

Δημοκρατίας

και

που

ο

τρίτος

εορτασμός τους το 2011 με εκδηλώσεις του κινήματός
μας στην Πνύκα, στη Βεργίνα και στην Θεσσαλονίκη,
τιμήθηκαν τα ετερόκλητα κινήματα αγανακτισμένων
πολιτών

που ζητούσαν «Άμεση Δημοκρατία»

και

εκδηλώθηκαν στις κεντρικές πλατείες όλων σχεδόν
των Ελληνικών πόλεων με άμεση συμμετοχή και
διασπορά όλων των μελών μας σε αυτά.


Η δημιουργία του «Δημοβουλίου Πολιτών» που
μέχρι τώρα έχει πραγματοποιήσει δέκα συνολικά
προσομοιώσεις και συνεδριάσεις αυτού, λειτουργώντας
ήδη κατ’ έθιμο με την έκδοση δεκάδων ψηφισμάτων
των

«δημοβουλευτών»

του,

για

ζητήματα

οργανωτικά, κοινωνικού ελέγχου και δημιουργικών
λύσεων για την πατρίδα μας, που προορίζονται να
χρησιμεύσουν σε δημοψηφίσματα του Ελληνικού
λαού, όπως ακριβώς κατά την αυθεντική εφαρμογή του
αμεσοδημοκρατικού πολιτεύματος στην αρχαία Αθήνα
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η

τότε

«Βουλή

των

500»,παρέπεμπε

τα

προβουλεύματα που εξέδιδε στην Εκκλησία του Δήμου
για να ασκηθεί πραγματικά δημοκρατικά η λαϊκή
κυριαρχία και όχι κίβδηλα, όπως συμβαίνει με την
σημερινή δήθεν Βουλή των 300 δήθεν αντιπροσώπων
μας. Οι δυνατότητες άσκησης της αμεσοδημοκρατικής
νομοθετικής

λειτουργίας

παρουσιάζονται

στην

ιστοσελίδα μας www.3ddemocracy.eu .
 Ήδη με την ανατολή του 2012 ξεκινήσαμε την
δημιουργία

ενός

πολυμετοχικού

Μέσου

Επικοινωνίας Λαϊκής Ιδιοκτησίας , που καλούμε
όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να αποκτήσουν
από μία μετοχή του για να καταδείξουμε πώς μπορεί να
ασκείται δημοκρατικά ο κοινωνικός έλεγχος των μέσων
ενημέρωσης, αλλά και της παραγωγής και δημιουργίας
πλούτου, όπως με ψηφίσματα του Δημοβουλίου
Πολιτών έχουμε αποφασίσει να επικαρπούνται όλοι οι
Έλληνες τον ορυκτό και υποθαλάσσιο πλούτο μας
συμπεριλαμβανομένης κάθε θαλάσσιας περιοχής της
Ελληνικής

ΑΟΖ,

που

δεσμευόμαστε

άμεσα

να

κατοχυρώσουμε μόλις δημιουργήσουμε από κοινού τις
προϋποθέσεις

εγκαθίδρυσης

αμεσοδημοκρατικού

πολιτεύματος στην χώρα μας, όπως αναπτύσσεται
στην ιστοσελίδα του κινήματός μας www.dimopolis.gr
και στην ιστοσελίδα του Παγκοσμίου Κινήματος Άμεσης
Δημοκρατίας:

www.world-wide-democracy.net,

που

ιδρύθηκε με ενέργειες της εθελοντικής μας οργάνωσης
«Βήμα για Δημοκρατία Πολιτών» το 2000 στους
Δελφούς.
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Πλέον

σήμερα,

κατόπιν

της

παράτολμης

έκφρασης

της

αμφισβήτησης της διαδικασίας επιψήφισης από την Βουλή του
δεύτερου μνημονίου με δημοκρατικό ακτιβισμό, που εξέφρασε από τα
θεωρεία της βουλής την αποφράδα ημέρα 12/2/2012, ο εκπρόσωπος του
κινήματός μας δικηγόρος Γιώργος Λ. Κόκκας και την παγερή αδιαφορία
των Μέσων Μαζικής Παραπλάνησης της Ελλάδας για το γεγονός αυτό,
διαπράττοντας μια ακόμη συνταγματική παραβίαση του άρθρου 15 για
την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση των ειδήσεων, δεν μας
απομένει παρά μόνο η επίκληση της ακροτελεύτιας διάταξης του
άρθρου 120 του Συντάγματος για υπεράσπιση με κάθε μέσο του
αυθεντικού Δημοκρατικού μας πολιτεύματος, που επαφίεται στον
πατριωτισμό μας .
Συνεπώς προκρίνουμε ως μοναδικό έσχατο μέσο την κήρυξη
της ευρύτερης περιοχής της Πνύκας, όπου αναπτύσσονται συχνά οι
διάφορες προαναφερθείσες δράσεις του Ελληνικού Κινήματος
Άμεσης Δημοκρατίας, ως εμβληματικού και αυτόφωτου χώρου της
Ελληνικής επικράτειας, ώστε οι ελεύθεροι προμαχούντες Έλληνες
να εκφράζουμε πλέον εδώ επίσημα το «ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ» μιας
«Σύγχρονης Εκκλησίας του Δήμου», που σήμερα εκδηλώνεται
κυρίως με την ορθή

χρήση του Διαδικτύου και των σύγχρονων

τεχνολογικών μέσων καταγραφής γνώμης πολιτών,

για να

ανακτήσουμε την λαϊκή κυριαρχία, που αποτελεί κατά το Σύνταγμα
θεμέλιο του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος.
Επίσης καλούμε από την Καθαρά Δευτέρα και μέχρι την
Πρωτομαγιά 2012

όλους τους Έλληνες κατοίκους των πόλεων που

αποτελούσαν πρωτεύουσες νομών της χώρας να δημιουργήσουν
«μικροΠνύκες» σε αντίστοιχους ιστορικούς χώρους των περιοχών
τους για να προστατεύσουν τους ιστορικούς μας θησαυρούς από
τους αλλοδαπούς δανειστές και για να εκφράσουν κατά τόπους το
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δίκτυο των «Σύγχρονων Εκκλησιών του Δήμου», που θα αποτελέσει
την βάση του νέου πολιτεύματος και της μετονομασίας της χώρας
μας σε «Ελληνική Συμπολιτεία», αμφισβητώντας έτσι και έμπρακτα
κάθε σύμβαση ή μνημόνιο που υπέγραψαν δήθεν αντιπρόσωποί μας
μέχρι σήμερα, καλώντας όλους τους δανειστές της δήθεν Ελληνικής
Δημοκρατίας με την οποία και μόνο συνεβλήθησαν να αναζητήσουν
όλα τα κεφάλαιά τους αποκλειστικά και μόνο από αυτούς τους
Έλληνες «προδότες» με τους οποίους συναλλάχτηκαν, αφήνοντας
πλέον ελεύθερο τον υπόλοιπο Ελληνικό λαό να ξαναδημιουργήσει τον
πολιτισμό και την ανάπτυξη, που επανειλημμένα έχει καταδείξει ιστορικά
ότι μπορεί ελεύθερος να προκαλέσει, διαφωτίζοντας την οικουμένη και
απαντώντας δημιουργικά με το οικουμενικό αμεσοδημοκρατικό του
μήνυμα στους δαίμονες της παγκοσμιοποίησης.
Καλούνται όλοι οι ελεύθεροι προμαχούντες Έλληνες, αφού κάψαμε
το

Σαββατοκύριακο

όλα

τα

καρναβάλια

της

πολιτικής,

να

συγκεντρωθούμε πνευματικά ή φυσικά το μεσημέρι της Καθαράς
Δευτέρας στην Πνύκα και στις μικροΠνύκες όλων των Ελληνικών
νομαρχιών

και

μέχρι

τη

«ΔΗΜΑΝΑΣΤΑΣΗ»

και

τη

«ΔΗΜΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» της Πρωτομαγιάς 2012 να διατρανώσουμε
στους χώρους αυτούς την βούλησή μας να επανελληνίσουμε την
Ελλάδα

δημιουργώντας

και

εγκαθιδρύοντας

την

Ελληνική

Συμπολιτεία των σύγχρονων Εκκλησιών του Ελληνικού Δήμου.
Αυτό

το

ΨΗΦΙΣΜΑ ολοκληρώθηκε την Κυριακή 26/2/2012,

κατόπιν τριών συλλογικών διαβουλεύσεων

στο

«Κυβερνείο Άμεσης

Δημοκρατίας» στην ΠΝΥΚΑ, όπου οι προμαχούντες

Έλληνες, που

διεκδικούμε το Πολίτευμά μας συγκεντρωνόμαστε κάθε Κυριακή μεσημέρι.
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