ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Το παρόν περιληπτικό κείμενο έχει σκοπό να δώσει μια πρώτη γενική εικόνα για την κίνηση που ονομάσαμε
Δημοκρατική Πολιτεία (ΔΠ) ώστε να σας κεντρίσει το ενδιαφέρον να μάθετε περισσότερα για αυτή και να
ενώσετε και εσείς τις δυνάμεις σας μαζί μας. ΗΔΠ είναι μια προσπάθεια που την ξεκίνησε μια μικρή ομάδα
ανθρώπων που δεν έχουν εμπλακεί μέχρι σήμερα στην πολιτική, προέρχονται από διάφορους πολιτικούς
χώρους και ανησυχούν βαθύτατα για το μέλλον της πατρίδας μας. Θεωρούμε ότι το ίδιο συμβαίνει με τους
περισσότερους Έλληνες οι οποίοι αισθάνονται εντελώς ανήμποροι να αντιδράσουν αποτελεσματικά τόσο
στην πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που έχει πλήξει σχεδόν όλους μας, όσο και στις ριζωμένες παθογένειες
του Ελληνικού κράτους που μας οδήγησαν μέχρι εδώ. Παθογένειες που αν δεν διορθωθούν εγκαίρως,
απειλούν το μέλλον αλλά και την ύπαρξη της χώρας μας. Δεν περιμένουμε από τα υφιστάμενα, παραδοσιακού
τύπου κόμματα να βελτιώσουν μια κατάσταση που τα ίδια δημιούργησαν. Η κρίση προκλήθηκε από αυτούς που
μονοπώλησαν την μεταπολιτευτική εξουσία, αλλά και από την γενική απραξία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.
Οι αρχές για τις οποίες θα αγωνιστεί η ΔΠ είναι οι εξής
1.Ελλάδα ελεύθερη και δημοκρατική, με βασικό στοιχείο του πολιτεύματος τη συνταγματικά κατοχυρωμένη
διάκριση των εξουσιών.
2.Αξιοκρατία, διαφάνεια και λογοδοσία Κυβέρνησης και Δημόσιας Διοίκησης σε όλα τα επίπεδα (κεντρικής,
περιφερειακής και τοπικής)
3.Ισονομία και κατάργηση προνομίων υπουργών, βουλευτών και γενικά αιρετών οργάνων της Διοίκησης
4.Συνεχής έλεγχος της νομοθετικής/εκτελεστικής εξουσίας από το λαό
5.Δικαιοσύνη ανεξάρτητη, αμερόληπτη και αποτελεσματική (ταχεία απονομή)
6.Παραγωγή νομοθετικού έργου με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση (για απαλλαγή από το συνεχές “ράβε‐
ξήλωνε” της νομοθεσίας μας).
7.Πλήρης εφαρμογή των Νόμων και αναζήτηση ευθυνών σε όλη την ιεραρχία, είτε για μη εφαρμογή Νόμου είτε
για μη άσκηση του αντίστοιχου ελέγχου.
8.Σοβαρό κράτος, φιλικό προς τον πολίτη και αρωγός στην υγιή επιχειρηματική προσπάθεια, με μέριμνα και
σεβασμό προς το περιβάλλον.
9.Παιδεία που δίνει γνώσεις και συνάμα διαμορφώνει ενάρετο χαρακτήρα, με συνεχή έμφαση στην αγωγή του
πολίτη, την ελληνική ιστορία, γλώσσα και παράδοση.
10.Κοινωνία όπου κυριαρχούν παραδοσιακές ελληνικές αξίες και αρετές, όπως φιλότιμο, εντιμότητα,
αλληλεγγύη, ανθρωπιά.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα επιδιωχθεί η αποτελεσματική μας παρέμβαση στα πολιτικά
δρώμενα του τόπου που θα βασίζεται σε 3 πυλώνες.
Α. Ένα μεγάλο αριθμό μελών της ΔΠ που θα αποτελεί υπολογίσιμη εκλογική δύναμη με συγκεκριμένες θέσεις.
Β. Θέσεις που θα προκύπτουν από προτάσεις διαμορφωμένες όχι από «τυχάρπαστους συμβούλους και
ανίδεους Υπουργούς με κομματικές ιδεοληψίες, αλλά από ομάδες ειδικών που θα γνωρίζουν το κάθε
αντικείμενο σε βάθος.
Γ.Την άμεση συμμετοχή κάθε μέλους της ΔΠ (α) Με την υποβολή προτάσεων στις ομάδες των ολοκληρωμένων
προς ψήφιση προτάσεων, και (β) Με την ψήφο του (διαδικτυακή) για την επιλογή της τελικής πρότασης που
θα υιοθετηθεί από τη ΔΠ
Η ΔΠ δεν έχει σχέση με κανένα κόμμα ούτε έχει κρυφούς υποστηρικτές ή χρηματοδότες.Η αγάπη μας για την
Ελλάδα και το αίσθημα ευθύνης που έχουμε απέναντι στην ιστορία και στα παιδιά μας, μας ώθησε να στο
εγχείρημα αυτό, χωρίς υστεροβουλία και με μοναδικό στόχο την προκοπή της πατρίδας μας. Έλα να μας βρεις
στην ιστοσελίδα μας και γίνε μέλος της Δημοκρατικής Πολιτείας http://dimokratikipoliteia.grσυμπληρώνοντας
τη σχετική φόρμα. Μπορείς επίσης να μας βρεις στο Facebook και να προωθήσεις την πρόσκλησή μας σε
φίλους και γνωστούς https://www.facebook.com/groups/DimokratikiPoliteia/. Η επιτυχία μας θα εξαρτηθεί
άμεσα από τον αριθμό των μελών μας. Το μόνο που ζητάμε από σένα είναι η συμμετοχή σου στη δύναμη
πολιτών της Δημοκρατικής Πολιτείας για τις ψηφοφορίες μας, ή και τη διαμόρφωση‐σχολιασμό των προτάσεων
για την εξυγίανση του Ελληνικού κράτους. Είμαστε στη διάθεσή σου για τυχόν ερωτήσεις.
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