ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατόπιν της χτεσινής τηλεδιάσκεψης της Συντονιστικής Γραμματείας της
«Συσπείρωσης για τη Δημοκρατία», που πραγματοποιήθηκε μετά από αρκετό καιρό
και όσων αναπτύχτηκαν προς ενημέρωση κυρίως των στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα,
αλλά και των τρεχουσών σημαντικών πολιτικών εξελίξεων και αναγκών για
ενωτικές μας δράσεις στη μέγιστη δυνατή έκταση και αποτελεσματικότητα, το
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» ανακοινώνει τα ακόλουθα:
1) Στις 4-1-2012 πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στελεχών και ενεργών
πολιτών που ανταποκρίθηκαν στο επισυναπτόμενο κάλεσμά μας και απευθυνόταν σε
όσους στήριξαν τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες το 2011 για:
Α) «Νέα Ηλιαία» (11-1-2011 στη Χαλκίδα για μήνυση Αντωνίου και 25-32011 στο λόφο Φιλοπάππου για καταδίκη 172 βουλευτών που ψήφισαν το Α΄
Μνημόνιο - λεπτομέρειες κύρια στις ιστοσελίδας μας: www.heliaia.gr και
www.dimopolis.gr )
Β) «Συσπείρωση για τη Δημοκρατία» (Γ΄ Κλεισθένεια 2011:15-9-2011
στην Πνύκα, 16-9-2011 στη Βεργίνα, 17/18-9-2011 στη Θεσσαλονίκη, λειτουργία
συντονιστικής Γραμματείας, Πολιτικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής της
Επιτροπής με πάρα πολλές διασκέψεις συνεργασίας μας και αλληλογραφίες μας τον
Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2011, Κοινή Εκδήλωση για Μέτωπο για την
Ελλάδα την 14-11-2011 και Ευρεία μας Διάσκεψη 17/18-12-2011 στην Αθήνα λεπτομέρειες κύρια στις ιστοσελίδες μας: www.s-d.gr και www.dimopolis.gr)
Γ) «ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» (Ίδρυση 11-11-11 στην Πνύκα,
Προσομοιώσεις Δημοβουλίου και δεκάδες Ψηφίσματα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Δημοσίου Δικαίου και Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ την 11-11-11, την 25-11-11, την 9-122011, την 17-12-2011 και την 22-12-2011 - λεπτομέρειες κύρια στις ιστοσελίδες
μας: www.3ddemocracy.eu και www.dimopolis.gr ),
Όπου αποφασίσαμε ομόφωνα την προσπάθεια δημιουργίας από κοινού:
Δ) αρχικά ηλεκτρονικού και κατόπιν έντυπου Μέσου Επικοινωνίας Λαϊκής
Ιδιοκτησίας ( Μ.Ε.Λ.Ι.) με ενδεχόμενο τίτλο «Ελληνική Συμπολιτεία», με εκδοτική
ευθύνη του ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ και 10.000.000 μετοχές, μία για κάθε
Έλληνα πολίτη ( ήδη συντάχτηκε σχετικό καταστατικό αστικής μη κερδοσκοπικής
εταιρίας με μετοχές).
2) Τον Ιανουάριο 2011 πραγματοποιήθηκαν επίσης οι εξής
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και εκδηλώσεις μας, στις οποίες εκλήθησαν και
συμμετείχαν από κοινού υποστηρικτές των ως άνω πρωτοβουλιών του
Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας:
Α) Διάλεξη του Καθηγητή Οικονομίας κ. Παν. Στεργιαννόπουλου, που
συμμετείχε επίσης και ο γνωστός οικονομολόγος κ. Βασ. Βιλιάρδος στα γραφεία
του μέλους της ΣγτΔ «Οικολόγοι Ελλάδας»,
Β) Παρουσίαση του Τεχνοεπικοινωνιακού συστήματος άμεσης
Δημοκρατίας «ΠΕΡΙΚΛΗΣ/ΕΜΠΙΚΛΗΣ», που παρουσίασαν οι δημιουργοί του
και συνεργάτες της Οργάνωσης –μέλους της ΣγτΔ «Βήμα για Δημοκρατία
Πολιτών» στον ίδιο χώρο.

Γ) Πρώτη φετινή Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ την
Παρασκευή 25-1-2012 με εκτενή ανασκόπηση έργου-Προγραμματισμό έτους και
Ψηφίσματα από όλους τους παρόντες Δημοβουλευτές και παρατηρητές.
3) Την Κυριακή 5-2-2012 πραγματοποιήθηκε ευρεία Διάσκεψη των ως
άνω υποστηρικτών και συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις του Ελληνικού
Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας στο αποκαλούμενο «Κυβερνείο» της
Άμεσης Δημοκρατίας (ισόγειο πέτρινο κτίσμα ανάμεσα σε
εκκλησάκι
Λουμπαδιάρη και Πνύκα), όπου συζητήθηκε εκτενώς η πρότασή μας για
ανάδειξη του αυτεξούσιου-αυτόφωτου της ευρύτερης περιοχής της Πνύκας
από τους Έλληνες Αμεσοδημοκράτες και τους υποστηρικτές των δράσεών
μας και εξαγγέλθηκε η τακτική πλέον συνάντησή μας στον ίδιο χώρο ΚΑΘΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ, ώρα 12:00 προς εφαρμογή όλων των κεκτημένων που απορρέουν
από τις προαναφερόμενες Πρωτοβουλίες και Δράσεις του Ελληνικού Κινήματος
Άμεσης Δημοκρατίας και όσων πραγματικά τις υποστηρίζουν.
Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή σχεδίων Ψηφισμάτων από όλους
για την προσεχή Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ την Παρασκευή
24 Φεβρουαρίου 2012.
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