Συχνές ερωτήσεις για το ΑΤΥΠΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.
ΑΤΥΠΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ - ΕΚΛΟΓΕΣ 2010
Ερώτηση 1: Τι θα επιτευχθεί με αυτήν την ενεργεία ;
Απάντηση: Θέλουμε να μετατρέψουμε την αγανάκτηση σε συνειδητή και συντονισμένη μαζική δράση. Σκοπός είναι η δημιουργία
ενός τετελεσμένου για την διεξαγωγή δημοψηφισμάτων.
Ερώτηση 2: Τι ακολουθεί μετά;
Απάντηση: Η δημιουργία κρίσιμης μάζας-ρεύματος πολιτών η οποία θα πιέσει για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ώστε η άποψη
της κοινής γνώμης να καθορίζει τις πολιτικές αποφάσεις και ενέργειες . Εν ολίγοις, εφαρμογή της Άμεσης Δημοκρατίας στην πράξη.
Ερώτηση 3: Η χρήση του προτεινομένου ψηφοδελτίου για άτυπο δημοψήφισμα δεν θα καταμετρηθεί στα άκυρα ;
Απάντηση: Αρχικά ναι! Σκοπός όμως, είναι να καταμετρηθούν τα ψηφοδέλτια του Δημοψηφίσματος και να δοθεί το μήνυμα ότι
χρειαζόμαστε αμεσότερη πρόσβαση του πολίτη στις αποφάσεις μέσω δημοψηφισμάτων και άλλων άμεσο-δημοκρατικών
διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται μεν από το σύνταγμα μας, αλλά δεν εφαρμόζονται.
Ερώτηση 4: Τα άκυρα δεν ενισχύουν τον πρώτο συνδυασμό και το ισχύον σύστημα γενικότερα ;
Απάντηση: Όχι . Αυτό που κάνουν τα άκυρα και τα λευκά είναι να ελαχιστοποιούν την δυνατότητα να αναδειχτούν άλλοι, πλην του
πρώτου σε ψήφους συνδυασμού.
Δηλαδή μία ψήφος λευκή ή άκυρη, συνεχίζει να διατηρεί την διαφορά μεταξύ των συνδυασμών ακριβώς ίδια, άρα και την πρωτιά
του όποιου συνδυασμού έχει περισσότερες ψήφους . Είναι καθαρά αποτέλεσμα απλών μαθηματικών και τίποτε άλλο.
Ερώτηση 5: Πως θα καταμετρηθούν τα ψηφοδέλτια ;
Απάντηση: Αρχικά στα άκυρα. Όμως με την έκταση που επιδιώκουμε να πάρει η πρωτοβουλία, θα καταμετρηθεί η δυσαρέσκεια των
πολιτών σαν μία συνειδητή ενέργεια και όχι σαν τυχαία λάθη ! Φανταστείτε 600.000 ή 1.000.000 ψηφοδέλτια ΑΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ να πλημμυρίζουν τις κάλπες και τα εκλογοδικεία. Ποιο Δημοκρατικό μυαλό, θα τολμήσει να αγνοήσει
1.000.000 αυθόρμητες ψήφους ενάντια στο μνημόνιο, στο ΔΝΤ και τις πολιτικές που αφανίζουν την μεσαία τάξη, κάνουν τους
φτωχούς φτωχότερους και ξεπουλάει κάθε Ελληνική πηγή πλούτου στις πολυεθνικές και στους ξένους τραπεζίτες.
Ερώτηση 6: Τι είναι προτιμότερο;
α) να βάλω στον φάκελο μόνο το προτεινόμενο ψηφοδέλτιο ή,
β) μαζί με το προτεινόμενο, να βάλω και το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού της αρέσκειας μου το οποίο θα συμπληρώσω κανονικά ;
Απάντηση: Για όποιον δεν θέλει να ψηφίσει κανέναν συνδυασμό υπάρχει η επιλογή α) να ρίξει μόνο το άτυπο
ψηφοδέλτιο/δημοψήφισμα. Όμως το β είναι προτιμότερο. Αρχικά φάκελοι με δύο ψηφοδέλτια θα θεωρηθούν άκυροι , όμως στην
συνεχεία οι θιγόμενοι υποψήφιοι θα προσφύγουν στα εκλογοδικεία προκειμένου να καταμετρηθούν τα δικά τους άκυρα ψηφοδέλτια,
τα οποία όμως θα έχουν πέσει μαζί με το προτεινόμενο. Έτσι, θα επιτευχθεί η καταμέτρηση του «ΑΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ».
Ερώτηση 7: Γιατί να μην ψηφίσω τον λιγότερο διεφθαρμένο συνδυασμό κατά την γνώμη μου, η απλώς κάποιον άλλον από αυτόν που
δεν θέλω να βγει;
Απάντηση: Αυτή είναι η λεγόμενη αρνητική ψήφος η οποία μας έχει φέρει στην κατάσταση που βρισκόμαστε αυτήν την στιγμή. Με
άλλα λόγια τον Σημίτη τον ψήφισε ό λαός σαν τον λιγότερο κακό από το κακό παρελθόν και την νεκρή πολιτική του ετοιμοθάνατου
Ανδρέα ! Μετά τον Κώστα Καραμανλή τον ψήφισε ο κόσμος σαν τον λιγότερο κακό από το αμαρτωλό Πασοκ και τον άψητο
Γιώργο!
Το 2009 ο λαός ψήφισε τον Γιώργο Παπανδρέου σαν τον λιγότερο κακό από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την απραγία
του Καραμανλή . Το αποτέλεσμα της αρνητικής ψήφου είναι αυτό που πληρώνουμε σήμερα με την εκχώρηση των κυριαρχικών μας
δικαιωμάτων και το μνημόνιο!
Ερώτηση 8: Είναι παράνομο ;
Απάντηση: α) Δεν υπάρχει τρόπος να βρεθεί ποιος ψήφισε τι ή ποιον, γιατί η ψηφοφορία είναι μυστική .
β) Δεν υπάρχει νόμος που να προβλέπει τέτοια συμπεριφορά , άρα δεν μπορεί να υπάρξει δίκη και καταδίκη . Το αντίθετο μάλιστα. Η
πρακτική μας αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί εφαρμογή του ακροτελεύτιου άρθρου 120 του Συντάγματος το οποίο αφήνει την
εφαρμογή του , στον πατριωτισμό των Ελλήνων . Οι κυβερνήσεις δεν προκαλούν δημοψηφίσματα ενώ αυτά προβλέπονται από το
σύνταγμα μας οπότε και εμείς οι απλοί οπλίτες εφαρμόζουμε το σύνταγμα λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί και
απειλούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με το μνημόνιο το οποίο επιβλήθηκε με αντισυνταγματικό τρόπο και μία δανειακή σύμβαση
η οποία δεν κυρώθηκε ούτε καν από το κοινοβούλιο!
Ερώτηση 9: Ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτήν την πρωτοβουλία;
Απάντηση: Απλοί πολίτες που θεωρούν το δημοψήφισμα ως εργαλείο για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων της κοινωνίας και
ως ακρογωνιαία λίθο της Δημοκρατίας και της βούλησης των πολιτών της. Απλοί πολίτες οι οποίοι θέλουν να δώσουν ένα τέλος στην
πολιτική κοροϊδία του «άλλα λέω προεκλογικά κι άλλα πράττω όταν παίρνω την εξουσία στα χέρια μου».
http://www.dimopolis.gr/
http://demopsifisma.wordpress.com/
http://www.florabox.gr/
http://alithinapsemata.wordpress.com/
Ερώτηση 10: Πως μπορώ να συμμετάσχω και να βοηθήσω;
Απάντηση: Εξάπλωσε την ιδέα. Κατέβασε και φωτοτύπησε τα κείμενα και κυρίως το Ψηφοδέλτιο - Δημοψήφισμα. Στείλε το σαν
email. στις επαφές σου. Εάν έχεις δικό σου blog φιλοξένησε τα κείμενα στην σελίδα σου. Προώθησέ το στους φίλους σου μέσω
facebook, Tweeter κλπ.
Κάνε την ιδέα ΠΡΑΞΗ, την ημέρα των εκλογών.

