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Δελτίο Τύπου Αθήνα 10/6/2016
Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση το Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας (Ε.Κ.Α.Δ.) διαπίστωσε ένα υψηλό ‘συνταγματικό
πυρετό’ σε όλο το πολιτικό φάσμα αυτή την εβδομάδα. Με αφορμή το κορυφαίο πολιτειακό ζήτημα, ένα Σύνταγμα στην υπηρεσία
του λαού, μόνιμα πρώτο στην ατζέντα του ΕΚΑΔ, ξαφνικά… όλους τους έπιασε πρεμούρα, συνοδευόμενη και από εκλογικό
πόνο - συγνώμη, νόμο. Μιλούν βέβαια για αναθεώρηση του υπάρχοντος Συντάγματος, το οποίο έχουν ήδη παραβιάσει σε έκταση και μορφές που θα ήταν αδύνατο να διανοηθεί κάποιος πριν από λίγα χρόνια.
Το ΕΚΑΔ πάντως από το 2010, μόλις ένα μήνα μετά τη μακάβρια εμφάνιση του ΓΑΠ στο Καστελλόριζο, τονίζει διαρκώς και κινείται στην κατεύθυνση της προετοιμασίας Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης για Νέο Σύνταγμα, μια κίνηση που θα είναι αποτέλεσμα και της εφαρμογής της Ακροτελεύτιας Διάταξης του υπάρχοντος πολυ-παραβιασμένου Συντάγματος για επιστροφή στη συνταγματική νομιμότητα και αποκατάσταση της εξουσίας και ισχύος του Ελληνικού Λαού.
Μέχρι τώρα είδαμε:
 Την «Καθημερινή» στις 5/6/2016 να διανέμει το πόνημα - βιβλιαράκι (ως εγχειρίδιο… δια βίου επιμόρφωσης του λαού) με
την, μάλλον στο πόδι φτιαγμένη, καθεστωτική πρόταση των Αλιβιζάτου, Μάνου, Βουρλούμη κλπ με άρωμα… μούχλας &
παραλλαγής του ιδίου πολιτικού καθεστώτος της κομματοκρατίας.
 Τη Ν.Δ. στις 6/6 2016 να δηλώνει ως «αναγκαία τη ριζική αναθεώρηση του Συντάγματος» καλώντας παράλληλα την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό με "τη δέουσα σοβαρότητα και να μην επιδοθεί σε άσκηση συνταγματικού λαϊκισμού”.
 Την «Αυγή» στις 7/6/2016, να προβάλει, πρωτοσέλιδα, "το Σύνταγμα πολιτών [...] επανεξέταση και πιθανή κατάργηση
του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ενίσχυση του θεσμού των δημοψηφισμάτων και αλλαγή εκλογικού νόμου με βάση την απλή αναλογική" με ορολογία που θυμίζει τις προτάσεις του Ε.Κ.Α.Δ. για «οδικό χάρτη προς Σύνταγμα Πολιτών… κλπ.).
 Τον αρμόδιο Υπουργό Π. Κουρουμπλή να δηλώνει επιπρόσθετα των αλλεπάλληλων κατά καιρούς θέσεων του για αμεσοδημοκρατικές αλλαγές, ότι "στόχος της κυβέρνησης είναι να πάμε σε πολύ μεγάλες και ριζικές αλλαγές". Το ΕΚΑΔ χαιρετίζει ιδιαίτερα τις δηλώσεις του υπουργού ο οποίος, όντας ιδρυτικό μέλος του «Δημοβουλίου Πολιτών» (www.dimovoulio.gr)
γνωρίζει τις θέσεις του Κινήματος από «πρώτο χέρι».
 Τον Πρωθυπουργό να εξαγγέλλει για τις 24 Ιουλίου, ημέρα αποκατάστασης της Δημοκρατίας, τις προτάσεις του για αναθεώρηση του Συντάγματος, αλλά να ξεχνά την 5ηΙουλίου, πρώτη επέτειο από το περσινό δημοψήφισμα, οπότε ανέτρεψε ο
ίδιος και η κυβέρνησή του τη λαϊκή κυριαρχία.
 Την κυβερνητική εκπρόσωπο να δηλώνει: «Ο διάλογος αυτός θέλουμε να διαρκέσει περίπου ένα χρόνο. Η πρόσκληση στο διάλογο αφορά τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, αλλά, κυρίως, την κοινωνία και τους πολίτες και πρόθεση της κυβέρνησης είναι
ο διάλογος αυτός να γίνει σε έκταση και βάθος, ώστε να προετοιμάσει τις ριζικές αλλαγές που χρειάζεται το πολιτικό μας σύστημα. Αλλαγές που θα κατοχυρώνουν την εμβάθυνση της Δημοκρατίας, της λαϊκής κυριαρχίας και της συμμετοχής». Το Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας χαιρετίζει επίσης τις δηλώσεις αυτές που αποτελούν και πάγιες θέσεις του.


«Ίσως η Αναθεώρηση να κυρωθεί με Δημοψήφισμα» συμπλήρωσε η εκπρόσωπος. Και πάλι το ΕΚΑΔ προσυπογράφει,
αν και θεωρεί ότι οι διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος που δεν μπορούν να αναθεωρηθούν μπλοκάρουν την ποθητή αλλαγή του καθεστώτος της Ολιγαρχίας με το Πολίτευμα της (άμεσης) Δημοκρατίας,που χρειάζεται η Πατρίδα μας
και που απαιτεί Δημοψήφισμα, όπως ακριβώς έγινε το 1974, όταν χωρίς το προϊσχύον Σύνταγμα να προβλέπει τη δυνατότητα κατάργησης της Βασιλείας προκάλεσε με Δημοψήφισμα τη λεγόμενη Μεταπολίτευση.

Και αμέσως μετά άρχισαν τα πυροτεχνήματα ότι δήθεν δεν μπορεί να γίνει Δημοψήφισμα για το Σύνταγμα. Επαναλαμβάνουμε
& ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ: ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Συντάγματος ΜΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, αλλά μπορεί να
τεθεί σε Δημοψήφισμα το Αναθεωρημένο Σύνταγμα των Πολιτικών, που αρέσκονται να θεωρούν ότι μας αντιπροσωπεύουν
διαζευκτικά ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΣΤΑΤΑ προετοιμάζουμε με τη Νέα Ελληνική Συντακτική Εθνοσυνέλευση (www.s120s.gr) και αυτό ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΕΞΑΓΓΕΙΛΕΙ, αν θέλει να αποκαταστήσει το κλίμα

της (πραγματικής) Μεταπολίτευσης για τη λεγόμενη γιορτή της Δημοκρατίας στις 24 Ιουλίου και να μην ταυτίζεται με τους Ολιγάρχες προκατόχους της σε όλα αυτά τα 42 χρόνια της δήθεν Μεταπολίτευσης, που χρησιμοποιήθηκε ο Ελληνικός Λαός ως καυσόξυλα για τα Τζάκια της Πλουτοκρατίας & των Πολιτικών, που οι ίδιοι μας κυβερνούν πριν και από τη χούντα, που ακόμη διατηρούν. Και τώρα τα δύσκολα ερωτήματα. Το Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας ερωτά:
 Πώς θα υλοποιηθούν οι δηλώσεις της εκπροσώπου για «ειλικρινή διάλογο και ευρύτατη δυνατή συναίνεση, τόσο σε πολιτικό επίπεδο, όσο και στην κοινωνία»;
 Ποιες θα είναι οι διαδικασίες του διαλόγου μέσα στην «κοινωνία και τους πολίτες»; Θα ανοίξει τουλάχιστον τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση στους Πολίτες, όπως εμάς, που μας στερεί την επιβαλλόμενη δημοσιότητα, ακόμη και τη νόμιμη χρηματοδότηση,
αφού συνεκλέξαμε το 1974 στην Ευρωβουλή τον Νότη Μαριά;
 Το θέμα δεν είναι «Αναθεώρηση με Δημοψήφισμα ή όχι» αλλά, πριν από αυτό, τι είδους αναθεώρηση ΚΑΙ προς ποια κατεύθυνση. ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ: Δημοψήφισμα ΓΙΑ Μεταπολίτευση ΜΕ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: ΠΟΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ: Της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ή της ΑΜΕΣΗΣ Δημοκρατίας; Αν τολμήσει η δεύτερη φορά Αριστερά να θέσει στις
24 Ιουλίου αυτό το ερώτημα, τότε θα περισώσει την αξιοπρέπειά της. Ειδάλλως θα την κάψει και θα την κατακτήσει ο κ. Καμμενος που προσχηματικά προεκλογικά μιλούσε για Άμεση Δημοκρατία! Η εμπειρία μετά τα τελευταία μέτρα δεν προοιωνίζει
κάτι θετικό.
 Αν γινόταν Δημοψήφισμα, το ΜΟΝΟ ερώτημα θα ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ "Ποιο ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ θέλετε". Γιατί το ‘ΝΑΙ’ ή το ‘ΟΧΙ’
σε ΜΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Συντάγματος και σε ένα τέτοιο σύνθετο ζήτημα είναι κίβδηλο δίλημμα και υπάρχει κίνδυνος να υπονομεύσει τη διαδικασία συνολικά.
Έτσι κι αλλιώς, στις 5 Ιουλίου, επέτειο του Δημοψηφίσματος που κατέγραψε το ΟΧΙ του Ελληνικού Λαού στα προτεινόμενα
από τους ξένους μέτρα, μισό μήνα πριν τις 24 Ιουλίου το Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας θα γιορτάσει την πραγματική Μεταπολίτευση καλώντας από σήμερα τον Ελληνικό Λαό στο Σύνταγμα για άλλο Σύνταγμα! Με την εκδήλωση που θα ξεκινήσει
στις 18:30μμ «61,5% - Γιορτή Άμεσης Δημοκρατίας» θα παρέμβει δυναμικά για το ξεκίνημα μιας ουσιαστικής διαδικασίας
για εφαρμογή του Δημοψηφίσματος του 2015, που ξεκινά από τη βάση και διεκδικεί την ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ, αυτήν
που ζήτησε πέρσι το 61,55 του Λαού μας! Και δεν έχει καμία σχέση με το 38,5%, που διοργανώνει την μούφα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 15 Ιουνίου!
Ήδη το ΕΚΑΔ, πρωτοπόρο σε παρόμοιες διαδικασίες, μαζί με το Δημοβούλιο Πολιτών (http://www.dimovoulio.gr) μετά από πολύχρονους δημοκρατικούς και συμμετοχικούς αγώνες ολοκλήρωσε με επιτυχία τις καταστατικές Δημοκρατικές διαδικασίες για ένα
νέο Σύνταγμα Άμεσης Περιφερειακής Δημοκρατίας, που κορυφώθηκαν με την έναρξη της Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης στις
7/5/2016 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Αθήνας όπου ενεργοί πολίτες και Δημοβουλευτές επικυρώσαμε τη διαδικασία
που άρχισε στις 28 Οκτωβρίου 2015 για το Νέο Σύνταγμα (πλήρες προτεινόμενο κείμενο του Νέου Συντάγματος αναρτημένο
http://pnyka1937.blogspot.gr/p/blog-page_24.html). Αυτό το κείμενο, από την πρώτη στιγμή κιόλας του διαλόγου, έχει θέσει το
ΕΚΑΔ υπόψη της Ελληνικής Κοινωνίας και κάθε πολίτη ξεχωριστά.
Την 15η Σεπτέμβρη στην Πνύκα, όπως κάθε χρόνο κατά την τελευταία οκταετία θα ξεκινήσουμε στα φετινά «Η΄ ΚΛΕΙΣΘΕΝΕΙΑ» την ηλεκτρονική Ψηφοφορία για την ολοκλήρωση μέχρι τις 28 Οκτωβρίου 2016 του κειμένου του Συντάγματος των
Πολιτών, που ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΗΔΗ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΑ ΣΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ της Αναθεωρητικής διαδικασίας του ισχύοντος Συντάγματος.
Μια τελική παρατήρηση: Οι δηλώσεις των πολιτικών κομμάτων για το Σύνταγμα ότι «αποκλείεται δημοψήφισμα για τη συνταγματική αναθεώρηση», αν δεν είναι προϊόν σύγχυσης, αποτελούν πυροτέχνημα διχασμού του Ελληνικού Λαού, που από το 2011
στις Ελληνικές πλατείες ζήτησε: «Άμεση Δημοκρατία ΤΩΡΑ!». Είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν μπορούν να αποτρέψουν θεσμικά
μια τέτοια διαδικασία, όπως την προτείνουμε και έχουν τα πράγματα: Η πραγματική Μεταπολίτευση γίνεται με Δημοψηφίσματα για το ίδιο το Σύνταγμα με το μόνο Δίλημμα «ΠΟΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ;». Κάθε άλλη παρεκτροπή με Αναθεώρηση του ισχύοντος μπορεί να μας οδηγήσει σε νέο κομμάτιασμα της Ελληνικής Κοινωνίας και η κατάσταση δεν επιτρέπει άλλους Εθνικούς διχασμούς και Εμφύλιους πολέμους!
«Το τρις εξαμαρτείν ου λαού σοφού!»
Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας

