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Το Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας, σε συνέχεια των τριών επίσημων
συμμετοχών του κατά τις Ευρωεκλογές των ετών 2004, 2009 και 2014 και της
συστηματικής και κριτικής εναλλακτικής πολιτικής του παρέμβασης στις εθνικές εκλογές
για ανάδειξη βουλευτών, πρότεινε φέτος στον Άρειο Πάγο, μετά την πραγματική
λειτουργία επί 3 και πλέον έτη του Δημοβουλίου Πολιτών (www.dimovoulio.gr), την
άτυπη ανάδειξη 50 Δημοβουλευτών από οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών,
ταυτόχρονα με τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.
Με επίγνωση του γεγονότος, ότι η διαδικασία αυτή δεν προβλέπεται μεν στις
διατάξεις του εκλογικού νόμου, αλλά ότι εμπίπτει στις προβλέψεις πολλών άρθρων
του Συντάγματος για το θεμέλιο του πολιτεύματος, που είναι η λαϊκή κυριαρχία και
για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των ελλήνων πολιτών και των αξιώσεών
τους για συμμετοχή στην κρατική εξουσία, προτείναμε την θεσμοθέτηση μιας Κάτω
Βουλής των Κοινοτήτων Ελλήνων, αντί των 50 εδρών που κλέβονται και χαρίζονται
στο πρώτο κόμμα. Όμως παρά τις παραστάσεις μας στον Πρόεδρο και στον Εισηγητή
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του αρμόδιου 1ου Τμήματος του Αρείου Πάγου για την ανακήρυξη των υποψηφίων, αυτό
παρέμεινε προσκολλημένο στη γραμματική ερμηνεία ενός αντισυνταγματικού και
αντιδημοκρατικού εκλογικού νόμου, που δυστυχώς ισχύει στην χώρα μας και όχι στην
τελολογική ερμηνεία του Συντάγματος που οι βασικές του προβλέψεις στα άρθρα 1,
4, 51, 52 και 120 για την υπεράσπιση με κάθε μέσο από τους Έλληνες πολίτες του
δημοκρατικού πολιτεύματος, παραμένουν κενά γράμματα, ως προς την πρακτική
δυνατότητα εφαρμογής τους. Η πλήρης πρόταση του Κινήματός μας, που είναι
αναρτημένη στις ιστοσελίδες www.dimopolis.gr και www.s120s.gr, αποτελεί τη μόνη
πραγματική δυνατότητα να εκφραστεί με θετικό εναλλακτικό τρόπο η ψήφος
αμφισβήτησης της κομματοκρατίας (της συνειδητής αποχής πολιτών από την εκλογική
διαδικασία, των συνειδητών άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων και των εκατοντάδων
χιλιάδων ψηφοφόρων μικρών κομμάτων, που το όριο του 3% δεν τους επιτρέπει να
αντιπροσωπευτούν σύμφωνα με την ψήφο τους).
Κατόπιν αυτών των στενόμυαλων αντιλήψεων περί δήθεν αντιπροσωπευτικής
δημοκρατίας αναγκαζόμαστε να επιμείνουμε στην εφαρμογή των παράλληλων προς
το ισχύον πολιτικό σύστημα αυθεντικά δημοκρατικών θεσμών της άμεσης
δημοκρατίας με την άτυπη ανάδειξη 50 δημοβουλευτών του ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΩΝ

στις 25.1.2015 για να συγκροτήσουν τη Βουλή των Ελληνικών
δύο επίσημες δηλώσεις μας κατά την

Κοινοτήτων που προεξαγγείλαμε με τις

προεκλογική διαδικασία, για να εκφράζονται πολιτικά οι έλληνες και ελληνίδες
πολίτες που στις διαδικτυακές κοινότητες, στις εθελοντικές, επιστημονικές,
επαγγελματικές και τοπικές ή πολιτισμικές τους κοινότητες, όπως και στις
κοινότητες των Ελλήνων του απανταχού Ελληνισμού βουλεύονται για τα κοινά των
Ελλήνων, συχνά πιο υπεύθυνα και αποτελεσματικά από όλες τις πολιτικές
προσεγγίσεις όλων των παρωχημένων κομματικών σχηματισμών.
Ως προς την αναγκαία, στην κρίσιμη πολιτική περίοδο που διανύουμε,
τοποθέτηση του Κινήματός μας σε σχέση με τα συμμετέχοντα κόμματα που ενέκρινε
τελικά η απόφαση του Αρείου Πάγου, τασσόμαστε, συνεπείς προς την συμμετοχή μας
στις πρόσφατες ευρωεκλογές του Μαίου 2014, υπέρ μιας κυβέρνησης που θα εκφράζει
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ΣΥνασπισμό

ΡΙΖοσπαστικής Αριστεράς- ΣΥΡΙΖΑ.
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