ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Ο πρώτος γύρος πέρασε, η αποχή κέρδισε, και πριν καταμετρηθεί καν η
τελευταία ψήφος ήρθε η πρώτη τιμωρία!
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ!
Μήπως η αποχή δίνει τελικά το μήνυμα στους κυβερνώντες ότι δεν υπάρχει
αντίδραση;
Μήπως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα έστω και λίγο εναντίον τους;
Εάν πραγματικά θέλεις, ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΑΣΕΙΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ να
αποφασίζουν για ‘σένα (χωρίς εσένα) και να εφαρμόζουν επάνω σου τα «μέτρα
τους», χωρίς ΠΟΤΕ να σε ρωτούν αν συμφωνείς ή εάν διαφωνείς.
Ρίξε είτε ΜΟΝΟ του είτε ΜΑΖΙ με τον Υποψήφιο που θέλεις το ΑΤΥΠΟ
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. Βάλε τους υποψηφίους του 2ου Γύρου των εκλογών να ζητήσουν
μόνοι τους να καταμετρηθούν οι ψήφοι για Δημοψήφισμα ώστε να καταμετρηθούν
και οι δικοί τους ψήφοι που συνδυαζόμενοι βγαίνουν άκυροι!
Μετέτρεψε για πρώτη φορά τον μηχανισμό Εκλογών σε μηχανισμό
Δημοψηφίσματος!
Ψήφισε ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ το δικαίωμα σου να ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ γι’ αυτά που σε
αφορούν, ώστε να αναδειχτεί μια Δημοκρατία των Πολιτών, αντί αυτής των
Τραπεζών, των Πολυεθνικών και της ολιγαρχίας.
Μ’ αυτό το ψηφοδέλτιο-Δημοψήφισμα, προτείνουμε στους Έλληνες πολίτες να
ασκήσουν το ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ,
του ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. Η άποψη του καθ’ ενός μας, πρέπει να εκφραστεί
Δημοκρατικά, απέναντι στην «σύγχρονη κατοχή» που μας επιβάλλει το ΔΝΤ με την
συνεργασία των υπηρετών του – επίορκων πολιτικών μας και που είναι ΕΝΑΝΤΙΑ
στα Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των Ελλήνων.
Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις, πριν κλείσουν οι κάλπες του πρώτου γύρου,
εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας χάνουν το αναφαίρετο δικαίωμα κατώτατου
μισθού.
Μήπως πρέπει να τους δείξουμε ότι είμαστε εδώ, αντιδρώντες και θέλουμε έναν
διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ακολουθείται;

Πολύ πρόσφατα, η Ουγγαρία απέδειξε έμπρακτα, ότι υπάρχουν κι άλλοι τρόποι
αντιμετώπισης της κρίσης. Το ίδιο απέδειξαν η Ισλανδία καθώς επίσης
η Τουρκία και η Αργεντινή παλαιότερα.
Η γειτονική μας Τουρκία που κατά κόρον έχει κατηγορηθεί για σοβαρότατες
παραβιάσεις των ατομικών δικαιωμάτων, διεξάγει Δημοψήφισμα για την αλλαγή του
Συντάγματος κι εδώ, στην γενέτειρα της Δημοκρατίας, από την μεταπολίτευση και
μετά, όλες οι κυβερνήσεις το αποφεύγουν συστηματικά, διότι γνωρίζουν ποιο θα είναι
το αποτέλεσμα.
Σαν ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, δεν χρειαζόμαστε την έγκριση καμίας κυβέρνησης
για να ασκήσουμε το αναφαίρετο δικαίωμα μας να ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΣΤΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΑ και ν’ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ με ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ για τα πλέον
κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν τόσο τις δικές μας ζωές, όσο κι αυτές των
επόμενων γενεών.
Οι κυβερνήσεις οι οποίες ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ την διενέργεια Δημοψηφίσματος, είτε δεν
είναι ειλικρινείς, ή είναι μεταμφιεσμένα ολοκληρωτικά καθεστώτα ντυμένες τον
Δημοκρατικό μανδύα και ως εκ τούτου, ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ να κυβερνούν.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά κυριότερα για λόγους ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΥ, ο
καθ’ ένας μας προς τον εαυτό του,
ΚΑΛΟΥΜΕ την Κυβέρνηση εάν τολμά και σέβεται την Λαϊκή Κυριαρχία, να δώσει
άμεσα εντολή στους δικαστικούς αντιπροσώπους σε όλη την χώρα να καταμετρήσουν
αυτοτελώς τα ψηφοδέλτια του Άτυπου Δημοψηφίσματος, ώστε να μην ακυρωθούν τα
λοιπά συμβατικά ψηφοδέλτια.
Οι ίδιοι οι Υποψήφιοι του 2ου Γύρου, εκπρόσωποι των δύο μεγάλων κομμάτων θα
το ζητήσουν για να διασφαλίσουν τις ψήφους τους.
ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους Έλληνες Πολίτες που συμμερίζονται αυτή την
πρωτοβουλία του «Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας» να προωθήσουν
αυτή την Ιστορικής σημασίας σημαντική πολιτική δράση και να συμμετάσχουν στο
Δημοψήφισμα ενάντια στην εξευτελιστική για τους Έλληνες και την Ελλάδα
σύμβαση του ΔΝΤ και των επίορκων πολιτικών που το (εξ)υπηρετούν.
Ενεργοποιήσου και ρίξε στην κάλπη είτε ΜΟΝΟ του είτε ΜΑΖΙ με την επιλογή της
δημοτικής αρχής της αρεσκείας σου, το ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ-ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ….
Kαι θυμήσου!!! Όσο ΕΣΥ μένεις «αραχτός», ΑΥΤΟΙ θα σου πουλάνε καναπέδες και
θα φορολογούν τον ύπνο σου….

