«ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ»
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Μετά από τις απίστευτες εξελίξεις που συμβαίνουν στην Ελλάδα
κατά την τελευταία διετία, με ευθύνη κυρίως όσων αποφάσιζαν μέχρι
τώρα για τις τύχες μας, οι Έλληνες θέλουμε πλέον να συμμετέχουμε στη
λήψη των αποφάσεων που μας αφορούν και προσδιορίζουν το μέλλον
μας.
Όπως διαπιστώσαμε, το κατεξοχήν μέσο έκφρασης της λαϊκής
συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, που είναι το Δημοψήφισμα,
λοιδορήθηκε πρόσφατα, άδικα, παρά το γεγονός ότι μπορεί να
σηματοδοτήσει κεντρικές επιλογές με ορίζοντα πλέον της δεκαετίας.
Επιπλέον, σε όλα τα βασικά ζητήματα της Ελλάδας, βάσει των συνθηκών
που επικρατούν, πρέπει να ανακαλύψουμε νέες δυνατότητες έκφρασης
των αναγκών και διεκδικήσεών μας για να δημιουργήσουμε ξανά την
Ελλάδα που ονειρευόμαστε.
Το αίτημα των Ελλήνων για μια ουσιαστική Δημοκρατία μέσω της
οποίας θα συμμετέχουν ενεργά όλοι οι Έλληνες πολίτες στις αποφάσεις
για το μέλλον της χώρας, ελπίζουμε να γίνει πραγματικότητα μέσω του
«Δημοβουλίου των Πολιτών».
Πρόκειται για τη δημιουργία με εθιμικό τρόπο μιας
αμεσοδημοκρατικής συνέλευσης πολιτών, που τους αναδεικνύουν όχι
εκλογές, αλλά η εθελοντική τους άμεση δράση στα « κοινά » και ανά
τακτά χρονικά διαστήματα θα συνεδριάζει και θα εκφράζει με
αποφασιστικό τρόπο την γνώμη των Ελλήνων Πολιτών για όλα τα
θέματα που μας απασχολούν και ονομάστηκε «Δημοβούλιο Πολιτών»,
από τη βουλή (έκφραση της σκέψης) του Δήμου (των πολιτών). Ήδη στις
11-11-11 πραγματοποιήθηκαν δύο σχετικές εκδηλώσεις, πρώτα στην
Πνύκα, που ως γνωστό αποτέλεσε τη βάση του ελληνικού
αμεσοδημοκρατικού πολιτεύματος και κατόπιν στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, όπου πραγματοποιήθηκε ημερίδα για το
θέμα με εισηγητικές ομιλίες των: Κώστα Χρυσόγονου - καθηγητή
Συνταγματικού Δικαίου Α.Π.Θ., Νότη Μαριά - καθηγητή Ευρωπαϊκών
Θεσμών Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργου Κόκκα - δικηγόρου και
εκπροσώπου του «Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας» και
Δημήτρη Καραμήτσα - δικηγόρου και εκπροσώπου του «Λαϊκού
Κινήματος».
Σε συνέχεια των δηλώσεων υποψηφιότητας «Δημοβουλευτών»
για να πληρώσουν τις 500 προβλεπόμενες θέσεις, έγινε την 25η
Νοεμβρίου 2011 μια πρώτη προσομοίωση του «Δημοβουλίου Πολιτών»

που απέδωσε με 20 ψηφίσματα, σχετικά με τις βασικές αρχές
λειτουργίας του υπό εκκόλαψη θεσμού. Οι προσομοιώσεις θα
συνεχιστούν τον Δεκέμβρη και προσκαλείστε να συμμετάσχετε στη
δεύτερη προσομοίωση «Δημοβουλίου», όπου θα εκφραστούμε με
ψηφίσματα για την Ελλάδα και τη διέξοδό μας από την κρίση στις
9/12/2011 στην Αχαιού 16, στο Κολωνάκι και στην πανηγυρική
εκδήλωση που θα γίνει στις 22/12/2011 στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Δημοσίου Δικαίου, στα Λεγραινά – δίπλα στο Σούνιο - για να
τιμήσουμε την έναρξη της πραγματικής λειτουργίας του θεσμού μετά το
νέο έτος.
Οι βασικοί τρόποι επιδράσεων του «Δημοβουλίου Πολιτών » στις
εξελίξεις θα είναι με την άσκηση κοινωνικού ελέγχου σε όλους όσους
αποφασίζουν για την Ελλάδα και τις τύχες μας και οι εποικοδομητικές
προτάσεις μας προς τη Βουλή των Ελλήνων για να εισάγει νομοσχέδια
και να προκαλεί ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ, σύμφωνα με τη βούληση των
πολιτών, όπως θα εκφράζεται με τα ψηφίσματα («προβουλεύματα») του
«Δημοβουλίου».
Στα πλαίσια αυτά και προφανώς με λεπτομερέστερα σχέδια
ανάπτυξης του «Δημοβουλίου Πολιτών», που αποτελεί έναν
πρωτοποριακό παγκόσμιο θεσμό, θα θέλαμε να επικοινωνήσουμε
άμεσα μαζί σας, ώστε να μας συστήσετε αξιόλογα πρόσωπα, που κατά
την κρίση σας θα μπορούν επάξια να στελεχώσουν το «Δημοβούλιο
Πολιτών», αλλά και να υποστηρίξετε με όποιο τρόπο εσείς κρίνετε
χρήσιμο και επωφελή για το δημόσιο συμφέρον τη λειτουργία του
θεσμού αυτού, αναδεικνύοντας έμπρακτα την κοινωνική σας ευθύνη.
Παρακαλούμε για ειδικότερη πληροφόρηση να επισκέπτεστε τις
ιστοσελίδες μας www.3ddemocracy.eu και www.dimopolis.gr και να
απευθύνεστε στις κυρίες Μιχαλοπούλου Σοφία και Σκόνδρα Ιωάννα για
διευκρινήσεις και περαιτέρω πληροφόρησή σας (τηλ. 210-3648300).
Επιζητούμε, επίσης, να μας ορίσετε συγκεκριμένη κατ’ ιδίαν
συνάντηση για περαιτέρω ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών σας
σχετικά με το θεσμό και τα πεπραγμένα του «Δημοβουλίου Πολιτών»,
καθώς και για την προσδοκώμενη συνεργασία μας.
Με εκτίμηση,
Για την προσωρινή επιτροπή συγκρότησης,
Γιώργος Κόκκας
Δικηγόρος Α.Π.-ΣτΕ
Τηλ. 6944-545888

