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Ανακοίννωση
Με χαρρά ανακοινώ
ώνουμε ότι ξεκίνησανν με ιδιαίτεερη αποτελλεσματικόττητα
το Σάββατο
Σ
7 Μαΐου 20016 οι εργασίες της προεξαγγελλθείσας Νέέας Ελληνιικής
Συνντακτικής Εθνοσυνέλ
Ε
λευσης, που
υ πραγματο
οποιήθηκε στο Πνευμ
ματικό Κένντρο
του Δήμου Αθηναίων,
Α
παρά τις αντιξοότητεες που προοέκυψαν α
από την γεενική
απεργία όλων των επαγγελματικών κλάδων κα
αι των Μέσ
σων Μαζική
ής Μεταφο
οράς,
επηρεάζοντας την
τ προσέλλευση των εννδιαφερομέένων πανελλλαδικά συμ
μπολιτών μα
ας να
συμ
μμετάσχουν.
Σύμφωννα με το πρόγραμμα
π
κατά την πρωινή
π
συννεδρίαση κα
αι μαζί με τους
χαιρρετισμούς των ενδιαφ
φερομένων φορέων (Λαϊκή
(
Ενότητα, Πρωτοβουλία για
Συννταγματική Ριζοσπαστιική Αλλαγή
ή, Παρατηρ
ρητήριο τηςς Κοινωνίαςς των Πολιιτών,
Οικ
κολόγοι Ελλλάδας κ.λ.)) αναπτύχθ
θηκαν οι διαφορετικ
κές προτάσεις για άλλο
ά
Σύννταγμα Άμεεσης Περιφ
φερειακής Δημοκρατί
Δ
ίας που αποοτελεί τη μ
μόνη λύση στην
σ
κρίσ
ση.
πογευματινή
ή συνεδρία
αση δόθηκε η ευκαιρία
α στους παρραβρισκόμεννους
Στην απ
τ
ψηφίσ
σματα με βάση τουςς κανόνες του
συννέδρους να εξάγουν τα εξής τρία
«Αθθλήματος Δημοκρατία
ας» (πνευματικού έργου του συντονισττή της Νέας
Ν
Ελλληνικής Συ
υντακτικήςς Εθνοσυννέλευσης και
κ
δικηγό
όρου Γ. Λ
Λ. Κόκκα, που
κατατέθηκε σττην «Πολιτιιστική Ολυμ
μπιάδα 200
04») και με τα καλλιτεεχνικά έργα
α του
γνω
ωστού σκηννοθέτη Θεόόδωρου Μαραγκού
Μ
(κινηματογρ
(
ραφική ταιινία « Πωςς να
σωπ
πάσω») κα
αι του μουσ
σικοσυνθέττη Αλέξανδ
δρου Χάχα
αλη (το μοουσικό κομ
μμάτι
«Ciitizens of th
he Earth Staand Up for Greece, Strrike the Tyrrants!»). Α
Αυτοί οι καννόνες
καταδεικνύουνν την δυναττότητα λήψ
ψης αμεσοδδημοκρατικ
κών αποφάσ
σεων από τους
πολλίτες :
Ι. Προττείνεται σε όλους
ό
τους φορείς
φ
που διοργανώνοουν διαδηλώ
ώσεις και άλλες
μορρφές κινητοπ
ποιήσεων πολιτών
π
ενά
άντια στα μννημόνια κα
αι στα μέτρα
α υποδούλω
ωσης
της Ελλάδας να
α συλλέγου
υν υπογραφ
φές των συμ
μμετεχόντω
ων κάτω απ
πό εγκεκριμ
μένα
κείμ
μενα, που θα
θ αξιοποιιούνται για
α δημοψηφίίσματα λαϊϊκής πρωτοοβουλίας ώστε
ώ
να προκύψουν
π
ν συνθέσειις και ενωττικές διαδιικασίες στη
ην προσπάθθεια καλύτεερης
κατανόησης μεταξύ
μ
τω
ων Ελλήνω
ων και εννωτικών αγγώνων για
α την Εθνική
Αυττοδιάθεση, απελευθέρω
α
ωση και ανά
άπτυξη της Πατρίδας
Π
μ
μας.

ΙΙ. Προτείνεται να επανέλθει ο αρχαιοελληνικός θεσμός της «Γραφής
Παρανόμων», ώστε να αποδίδεται προσωπική ευθύνη αποζημίωσης σε όσους
ασκούν εξουσία στην πατρίδα μας από ένα μεικτό σώμα λαϊκών και νομικών
συμπολιτών που θα λειτουργεί με τις αρχές της «Νέας Ηλιαίας» (www.heliaea.gr)
για την απονομή του κοινού περί Δικαίου αισθήματος και με τις αμεσοδημοκρατικές
διαδικασίες των αποκαλούμενων διεθνώς ως : «Citizens’ Juries- Δικαστήρια
Πολιτών» .
ΙΙΙ. Προτείνεται να καταστεί η Νέα Ελληνική Συντακτική Εθνοσυνέλευση
(Ν.Ελ.Σ.Ε) ο βασικός μοχλός για την ενότητα των σύγχρονων Ελλήνων ενάντια σε
κάθε διχαστική και κομματική αντίληψη, ώστε με υπομόχλιο το Δημοβούλιο
Πολιτών (www.dimovoulio.gr) και άλλες πρακτικές «Κοινωνικών Κυττάρων
Προγραμματισμού- Planning Cells» αμεσοδημοκρατικών αντιλήψεων να
δημιουργήσουν ένα Νέο Σύνταγμα της «Ελληνικής Συμπολιτείας» με βάση το
Πολίτευμα της Άμεσης Περιφερειακής Δημοκρατίας, όπως επισυνάπτεται και
αναρτήσαμε (http://www.s120s.gr/?cat=61).
Στην βραδινή συνεδρία θεμελιώθηκε η σύσταση της «Διαρκούς
Εθνοσυνέλευσης Ελληνισμού (Δι.Εθ.Ελ») διευρύνοντας την αρχικά προτεινόμενη
από το πρόγραμμα θεματολογία της και στα εξής ενδεικτικά ζητήματα :
Ι. Ανίχνευση δυνατοτήτων και ψηφίσματα για ΑΟΖ .
ΙΙ. Εθνικό νόμισμα Ελλάδας- Μη Νομισματικές Ανταλλαγές (Μ.Ν.Α.).
ΙΙΙ. Όλες οι Διεθνείς συμβάσεις να εγκριθούν και να εγκρίνονται πλέον από τον
Ελληνικό λαό με δεσμευτικά δημοψηφίσματα (αρθ. 44 παρ. 2 συντάγματος)
μετά από τη ψήφισή τους από το Κοινοβούλιο.
ΙV. Διερεύνηση κατόπιν «Δημοψηφίσματος Λαϊκής Πρωτοβουλίας- Citizens
Initiative» της διάστασης λαϊκής Βούλησης με την υφιστάμενη Κυβερνητική
πλειοψηφία.
V. Διεκδίκηση ιστορικής μας κληρονομιάς και εσόδων από την επίσκεψη
ελληνικών θησαυρών στα μουσεία του εξωτερικού.
VI. Ελληνική Ονοματοδοσία Κράτους Σκοπίων με Δημοψήφισμα.
VII. Διερεύνηση αλλαγής γεωστρατηγικού προσανατολισμού της Ελλάδας και
σύμπλευσή της με τις εγκυκλίους διακυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια και
με τα εθνικοαπελευθερωτικά Συντάγματα του Επαναστατικού αγώνα μας.
Επιτέλους διαπιστώνουμε ότι οι αστείρευτες δυνατότητες του Ελληνικού λαού
για φαντασιακή θέσμιση της νεοελληνικής κοινωνίας, σύμφωνα και με της υποθήκες
του μεγάλου σύγχρονου φιλόσοφου Κορνήλιου Καστοριάδη, δείχνουν φωτεινά
μονοπάτια ελπίδας σε όλους μας για υπέρβαση των προβλημάτων της σύγχρονης
Ελλάδας, εφόσον στελεχώσουμε τους νεοπαγείς αυτούς θεσμούς της Νέας
Συντακτικής Ελληνικής Εθνοσυνέλευσης για άλλο Σύνταγμα και της Διαρκούς
Εθνοσυνέλευσης Ελληνισμού!!
Για διευκρινήσεις και εγγραφές παρακαλoύμε επικοινωνήστε:
στις ηλ. διευθύνσεις: nele@dimopolis.gr & ekad@dimopolis.gr ,
στα τηλ.: 210 3632000 & 2103648300 - fax: 210 3610882
& sites: www.s120s.gr , www.dimopolis.gr

