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To “Δημοψήφισμα” είναι το μηνιαίο μέσο επικοινωνίας της ομάδας πολιτών 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ με υψηλούς στόχους: Αφενός, σκοπεύει στην ενημέρω-
ση σχετικά με εκδηλώσεις [ομιλίες, συγκεντρώσεις, εργαστήρια, βιβλιοπαρουσιάσεις κ.ά.] 
που υποστηρίζουν το θεσμό των Δημοψηφισμάτων. Αφετέρου, φιλοδοξεί να δώσει ελεύθε-
ρο βήμα σε ειδήσεις, απόψεις, γνώμες και ερευνητικά αποτελέσματα υπέρ ή κατά του 
Δημοψηφίσματος με στοιχεία και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία.

To “Δημοψήφισμα” επιδιώκει τη συνεργασία με όλους. Αν διαβάσετε ένα κείμενο ή μία 
είδηση που πιστεύετε ότι αξίζει να την μοιραστείτε με άλλους, αν θέλετε να επιχειρηματολο-
γήσετε υπέρ ή εναντίον του Δημοψηφίσματος, αν θέλετε να προσκαλέσετε κι άλλους σε μία 
εκδήλωση που συνδιοργανώνετε ή απλώς θα την παρακολουθήσετε, μπορείτε να το στείλε-
τε στο email: referendum@mail.com. Αν πάλι θέλετε να βοηθήσετε με άλλους τρόπους, 
με κείμενα, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, σχέδιο ή σκίτσο, κριτική, ιδέες & προτάσεις ή 
απλώς να απολαύσετε την προετοιμασία και το σχεδιασμό του, στείλτε το email σας 
αμέσως! Παράκληση για ανωνυμία θα γίνει σεβαστή.  

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός εκτός από τη συνάφεια με τη θεματολογία και, φυσικά, 
την απουσία υβριστικών ή συκοφαντικών αναφορών. Οι θέσεις του κάθε άρθρου εκφράζουν 
τον αρθρογράφο και δεν δεσμεύουν την υπόλοιπη ομάδα που συμμετέχει στο newsletter. 

Αναγνωρίζουμε ότι το ευρύτερο οικονομικoπολιτικό πλαίσιο είναι ιδιαιτέρως πιεστικό, 
ωστόσο οφείλουμε να είμαστε ξεκάθαροι ως προς το πλαίσιο επικοινωνίας: Οποιαδήποτε 
συνεργασία θα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον συνδέεται άμεσα με το θεσμό των 
Δημοψηφισμάτων ή με ζητήματα που απαιτούν Δημοψηφισματική επίλυση, όπως για 
παράδειγμα η ιδιωτικοποίηση του Νερού ή η Συνταγματική Αναθεώρηση. 
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https://greekdimo.wordpress.com/η-προταση

https://www.facebook.com/rfg.gr/ 

https://greekdimo.wordpress.com/η-προταση 

https://twitter.com/ReferendumsGr

http://issuu.com/referendumdemocracy

https://twitter.com/ReferendumsGr 

... όπως επίσης και στο ιστολόγιο της ομάδας “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” 

και στο διαδικτυακό “σπίτι” του “Δ”, εδώ 

Τα παλαιότερα τεύχη του “Δ” βρίσκονται στο ISSUU 

mailto:referendum@mail.com
https://www.facebook.com/rfg.gr/
https://greekdimo.wordpress.com/%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://issuu.com/referendumdemocracy
https://twitter.com/ReferendumsGr
https://hellasreferendum.wordpress.com/


Περιεχόμενα

Σελ.2: Η Ταυτότητα μας
Σελ 3: Περιεχόμενα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ένας χρόνος “Τσιπροψήφισμα”

Σελ.4: Ένας Χρόνος “Τσιπροψήφισμα” [Κόψτε και κρατήστε !]
Σελ.5-15: Κείμενα και Δημοψήφισμα 

Γεραπετρίτης, Λυντέρης, Kaufmann, Μητραλέξης, Krugman, Kassidy, 
Zizek, Kαραμπελιάς, Πουλής, Δημητριάδης 

Σελ.16: Ενθύμιον “Τσιπροψηφίσματος” [Κόψτε και κρατήστε !]
Σελ.17-19: Γελοιογραφία και Δημοψήφισμα 
Σελ.20: Επιμύθιον “Τσιπροψηφίσματος” [Κόψτε και κρατήστε !]

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Σελ. 21: Οι προτάσεις στο γραφείο του πρωθυπουργού
Σελ.22-24: Σχόλια και δηλώσεις για την Σ.Α.
Σελ.25: “Θα μας αλλάξουν το Σύνταγμα;” [Δ. Αλεξόπουλος]
Σελ. 26: “Ή με το Λαό, ή με το Βασιλιά”
Σελ.27-28: Συλλογή υπογραφών στο Avaaz: Σώστε το Νερό από την 

Ιδιωτικοποίηση
Σελ.29: Τι είναι το “European Citizens' Initiative - ECI”; 
Σελ.30: “Υποστηρίζω κι ΕΓΩ!” - Δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία πολιτών
Σελ.31: Έντυπο Υποστήριξης

Επιμέλεια κειμένων: Αγγελική Αλεξίου
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Η ομάδα “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” στηρίζει την 
καμπάνια υπέρ των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών 
ECI CAMPAIGN: http://www.citizens-initiative.eu/#home 

Η ομάδα “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” στηρίζει την 
καμπάνια υπέρ των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών 
ECI CAMPAIGN: http://www.citizens-initiative.eu/#home 

http://www.citizens-initiative.eu/#home
http://www.citizens-initiative.eu/#home
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Έ ν α ς  Χ ρ ό ν ο ς  
“ Τσ ι π ρ ο ψ ή φ ι σ μ α ”

κόψτε εδώ



      Κείμενα & 
Δημοψήφισμα 
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    Ο σχολιασμός της εξαπάτησης
     μέσα από κείμενα Ελλήνων και
,  3 :   ξένων σε περιόδους πριν την

5  ,    η Ιουλίου αμέσως μετά και
   . ύστερα από ένα χρόνο



Του Γιώργου Γεραπετρίτη

«Το δημοψήφισμα το οποίο προκηρύχθηκε για την 5η Ιουλίου 2015 είναι σύμφωνο 
με το Σύνταγμα, αλλά θέτει σοβαρά ζητήματα πολιτικής ορθότητας.

Σχετικά με το ζήτημα της συνταγματικότητας: Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 του 
Συντάγματος, «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα 
για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου 
αριθμού των βουλευτών, που λαμβάνεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου». Εν 
προκειμένω, τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, ενόσω το τεθέν ζήτημα, ως εκ της 
φύσεώς του, αναμφίβολα συνιστά κρίσιμο εθνικό θέμα. Και τούτο διότι η σχέση της 
χώρας μας με τους εταίρους της στην Ε.E. και δανειστές της ενέχει στοιχεία οικονομι-
κής, κοινωνικής και εξωτερικής πολιτικής και, πάντως, προσδιορίζει εν πολλοίς την 
πορεία της χώρας για το μέλλον.

Η άποψη που έχει διατυπωθεί στη θεωρία (...) όσο και στην κοινοβουλευτική 
διαδικασία (...), ότι δηλαδή το Σύνταγμα δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή δημοψηφί-
σματος για δημοσιονομικό ζήτημα, αναφέρεται στη δεύτερη περίπτωση δημοψη-
φίσματος που αφορά ήδη ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινω-
νικό ζήτημα. Τα δύο είδη δημοψηφίσματος έχουν διαφορετική θεσμική λογική και τελο-
λογία, διακριτή διαδικασία και άλλους περιορισμούς. Εξάλλου, για «εθνικό θέμα εξαιρε-
τικής σημασίας» που αφορά την οικονομική πολιτική και πορεία της χώρας έχει στο 
παρελθόν διαλυθεί η Βουλή, οπότε θα ήταν υποκριτική η επίκληση σήμερα του 
δημοσιονομικού περιορισμού με το σκεπτικό ότι το προκηρυχθέν δημοψήφισμα δεν 
αφορά εθνικό θέμα. 

Σχετικά με το ζήτημα της πολιτικής ορθότητας: Τρία είναι τα ζητήματα που αφορούν 
την πολιτική ορθότητα του τρόπου και της ουσίας του προκηρυχθέντος 
δημοψηφίσματος.

Πρώτον, το ζήτημα της διαδικασίας. Είναι αμφίβολο εάν το Υπ. Εσωτερικών (...), το 
οποίο έχει την ευθύνη για την οργάνωσης του δημοψηφίσματος, μπορεί τεχνικά να 
υποστηρίξει το εγχείρημα εντός του ασφυκτικού χρονικού περιθωρίου που απομένει 
έως τη διεξαγωγή του. (...) 

Δεύτερον, το ζήτημα της διαβούλευσης. Για να παράγει ένα δημοψήφισμα το προϊόν 
νομιμοποίησης που το Σύνταγμα επιθυμεί θα πρέπει να υπάρχει ικανή συμμετοχή και 
επαρκής διαβούλευση. Η πρώτη προϋπόθεση ικανοποιείται από το όριο του 40% (...) 
για να καταστεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα δεσμευ-
τικό. Η δεύτερη προϋπόθεση απαιτεί εκτενή προβολή του τιθέμενου ερωτήματος και 
έκφραση όλων των επιχειρημάτων, πολιτικών και τεχνικών, από τις δύο πλευρές. (...)

Τρίτον το ζήτημα του ερωτήματος. Το ερώτημα σε δημοψήφισμα οφείλει να είναι 
σαφές και σύντομο (...). Επιπλέον, όμως, οφείλει να αφορά ένα ζήτημα επί του οποίου 
η χώρα ασκεί αποκλειστικά κρίσιμη επενέργεια. Ένα ερώτημα, όπως αυτό που τίθεται 
στο επικείμενο δημοψήφισμα, κείται υπεράνω της σφαίρας επιρροής του κράτους, 
εξαρτώμενο από τη βούληση των εταίρων και δανειστών μας, και κατά τούτο δεν 
προσιδιάζει σε δημοψηφισματικό ερώτημα: ακόμη και αν υπερισχύσει το «ναι», αυτό 
δεν σημαίνει άνευ ετέρου την επαναφορά του προγράμματος των δανειστών. » 

huffingtonpost.gr 29 Ιουνίου 2015

Ολόκληρο το άρθρο: εδώ
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Συνταγματικότητα και πολιτική 
ορθότητα του Δημοψηφίσματος 

Huffington
Post 

http://www.huffingtonpost.gr/giorgos-gerapetritis/-_626_b_7685248.html


Του Χρήστου Λυντέρη

«Το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου θα είναι το πρώτο δημοψήφισμα μετά το 1974 και 
το πρώτο στην ιστορία της χώρας όπου οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για κάτι 
άλλο πέραν της βασιλείας.

»Επί του επερχόμενου δημοψηφίσματος μπορεί να γίνουν τέσσερις παρατηρήσεις, 
ήτοι παρατηρήσεις όσον αφορά (α) από ποιον συγκαλείται, (β) το ερώτημα που 
τίθεται, (γ) την ενημέρωση των πολιτών και (δ) τον δημόσιο διάλογο.

»(α) Το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου δεν προκηρύχθηκε από την βάση με πρωτο-
βουλία των ίδιων των πολιτών , δηλαδή με συλλογή υπογραφών, διότι κάτι τέτοιο δεν 
προβλέπεται από το ισχύον Σύνταγμα. Απεναντίας,  προκηρύχθηκε "από τα πάνω", 
δηλαδή με απόφαση της Βουλής, η οποία ελήφθη κατόπιν πρότασης της κυβέρνησης 
σύμφωνα με το άρ. 44 παρ.2 εδ.ά  του Συντάγματος για "κρίσιμο εθνικό θέμα". 

»(β) Ακολούθως, και το ερώτημα του δημοψηφίσματος τέθηκε με την πρόταση της 
κυβέρνησης και όχι σύμφωνα με τις επιθυμίες της κοινωνίας. Επακόλουθο αυτού είναι 
ότι, όχι μόνο ερμηνεύεται από κάθε πλευρά κατά το δοκούν αλλά ότι μέσα σε λίγες 
μόλις ημέρες, η δυναμική των πραγμάτων έχει μεταβάλει και την φύση του: Από ερώ-
τημα σχετικά με την πρόταση των δανειστών (η οποία μάλιστα φέρεται κατόπιν να 
αποσύρθηκε) το ερώτημα μεταβλήθηκε σε ναι ή όχι στο ευρώ και τείνει να λάβει την 
μορφή επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας για τους χειρισμούς της κυβέρνησης.

»(γ) Η πλήρης ενημέρωση των πολιτών, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση ενός 
δημοψηφίσματος εμφανίζεται προβληματική για τρεις λόγους: Πρώτον, είναι προβλη-
ματικό κατά πόσον το ερώτημα τίθεται κατά τρόπο απολύτως σαφή και σύντομο όπως 
ορίζει η νομοθεσία περί δημοψηφισμάτων, δεδομένου ότι παραπέμπει με κάπως 
δυσνόητο τρόπο στην πρόταση των δανειστών η οποία έχει τίτλο στην αγγλική γλώσ-
σα και φέρεται να αποτελείται από δύο επιμέρους κείμενα με τίτλο στην αγγλική γλώσ-
σα. Δεύτερον, ακόμη περισσότερο, διότι η εν λόγω πρόταση των δανειστών επί της 
οποίας καλούμαστε να αποφανθούμε δεν είναι απολύτως εύκολα προσιτή σε κάθε 
πολίτη, ούτε από από την ιστοσελίδα του υπουργείου εσωτερικών όπου χρειάζεται 
ειδική έρευνα για να βρεθεί ο τόπος όπου είναι αναρτημένη, ούτε από οποιοδήποτε 
άλλη δημόσια υπηρεσία, ούτε διατέθηκε στους πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση σε 
υπολογιστή σε έγγραφη μορφή προς μελέτη. Τρίτον, απουσιάζει παντελώς η 
αντίστοιχη πρόταση της κυβέρνησης προς τους θεσμούς, ώστε να πληροφορηθούμε 
ποιες διαφορές έχουν μεταξύ τους , τι διακυβεύεται και για ποιον λόγο διαφώνησαν , 
ήλθαν σε ρήξη και προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα και συνεπώς τι είδους 
διαπραγμάτευση θα κάνει η κυβέρνηση σε περίπτωση που η απάντηση των πολιτών 
στην πρόταση των δανειστών είναι ΟΧΙ.     

»(δ) Ο δημόσιος διάλογος διεξάγεται υπό φοβερή πίεση, με κλειστές τράπεζες και σε 
προβληματικό θεσμικό πλαίσιο όπου επιτρέπεται να παρέμβουν μόνο τα κόμματα και 
οι φορείς υποστήριξης αλλά όχι ο κάθε πολίτης. Επιπλέον, ο χρόνος το δημοσίου 
διαλόγου είναι σχεδόν ελάχιστος.»

Ιστολόγιο “Ισηγορία”, 2 Ιουλίου 2015 

Ολόκληρο το άρθρο: http://christoslinteris.blogspot.ch/2015/07/blog-post.html  
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Παρατηρήσεις σχετικά με το 
προκηρυχθέν δημοψήφισμα 

http://christoslinteris.blogspot.ch/2015/07/blog-post.html


Του Bruno Kaufmann

«Δεύτερον – όπως εκφράζεται και από το tweet του υπουργού οικονομικών που 
παρατίθεται πιο πάνω [σ.σ.: Αναφέρεται σε ένα tweet του τότε Υπ. Οικονομικών Γ. 
Βαρουφάκη] – η ψηφοφορία της Κυριακής είναι μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη “ώθηση 
στη δημοκρατία”. Τα χαρακτηριστικά ενός plebiscite, όπως είναι αυτή η ψηφοφορία, 
έχουν υπερτονιστεί σε μεγάλο βαθμό και έχουν μικρή σχέση με αυτά ενός κανονικού 
δημοψηφίσματος, που βασίζεται σε σχετικούς νόμους ή διαδικασίες που προκύπτουν 
από ένα αίτημα κάποιας μειοψηφίας πολιτών.

»Τα plebiscites είναι στην πραγματικότητα η προτιμητέα μορφή “συμμετοχής” των 
πολιτών από αυταρχικούς ή λαϊκιστές ηγέτες για να αποκτήσουν επιπλέον - και συχνά 
στιγμιαία - νομιμοποίηση. Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια ιστορικά παραδείγματα 
παγκοσμίως με χειραγωγούμενα “δημοψηφίσματα”, τα οποία στη συνέχεια γίνονται 
εύκολα παραδείγματα από τους εχθρούς της αυθεντικής δημοκρατίας στην επιχειρη-
ματολογία τους ενάντια στην άμεση συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση της 
πολιτικής ατζέντας και τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων.

»Στην τυπική τους μορφή τα plebiscites βασίζονται στα εξής: Επιλογή για προσφυγή 
στο λαό από κάποια Αρχή εξουσίας (πρόεδρος, κυβέρνηση, κοινοβούλιο), περιορι-
σμένη διάθεση χρόνου και χώρου για δημόσια διαβούλευση (άμεση απόφαση), 
προβληματική και υποκειμενική διαμόρφωση του ψηφοδελτίου και των ερωτημάτων 
του και – τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό – ασαφή εικόνα που παρουσιάζει ακολούθως 
η υλοποίηση στην πράξη της λαϊκής “απόφασης”. 

»Στην Ελλάδα αυτήν την Κυριακή, όλα αυτά τα στοιχεία θα αποτελέσουν μέρος της 
αυτοαποκαλούμενης “ώθησης στη δημοκρατία”, ενώ στην πραγματικότητα ανοίγουν 
διάπλατα τις πόρτες για περαιτέρω από-νομιμοποίηση της δύναμης των πολιτών – και 
για περαιτέρω ενίσχυση των εξτρεμιστικών, λαϊκίστικων και αντιδημοκρατικών 
δυνάμεων.»

swissinfo, 1 Ιουλίου 2015 

Ολόκληρο το άρθρο: εδώ 
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The Greek short-cut
referendum drama

http://www.swissinfo.ch/directdemocracy/opinion_the-greek-short-cut-referendum-drama/41523150


Του Σωτήρη Μητραλέξη

«Ασχέτως με την αξιολόγηση του αποτελέσματος ως θετικού ή αρνητικού από τον 
καθέναν από εμάς, το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό για μια σειρά 
λόγων. Για μια ολόκληρη εβδομάδα, σχεδόν όλοι οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί 
σταθμοί, τα περισσότερα κόμματα καθώς και σχεδόν όλες οι εφημερίδες μαζί με 
συντεταγμένους φορείς, προωθούσαν νυχθημερόν και βιαίως το «ναι», συνεπικου-
ρούμενοι από τις δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων. Οι οποίοι απείλησαν ακόμα 
και με εκδίωξη από την Ε.Ε., όχι μόνο την ευρωζώνη—απειλή πασιφανώς ανεδαφική, 
σε αντίθεση με το ουδόλως ανεδαφικό Grexit. Οι τοποθετήσεις υπέρ του «όχι» 
νομπελιστών της οικονομίας (π.χ. Stiglitz, Krugman) ή πολύ βαριών υπογραφών 
πνευματικών ανθρώπων της Ευρώπης στην Guardian πέρασαν κάτω από τα ραντάρ, 
και κοινωνήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Μολαταύτα, και παρά την 
ασύλληπτη πίεση που δημιουργούσε το γεγονός πως είχαμε κλειστές τράπεζες, το 
«όχι» έλαβε 61,31%, με το «ναι» να περιορίζεται σε ποσοστό που στις εποχές του 
δικομματισμού θα αντιστοιχούσε απλώς σε ηττώμενο κόμμα, όχι σε αποτέλεσμα 
πολωμένου διλημματικού δημοψηφίσματος. Διαπιστώνουμε εκ των πραγμάτων μια 
φοβερή αναντιστοιχία ανάμεσα στην βούληση των πολιτών και στην βούληση όσων 
ελέγχουν τον δημόσιο λόγο. Εάν μας ενδιαφέρει η δημοκρατία, τότε το δημοψήφισμα 
φανέρωσε το συντελεσμένο έλλειμμά της στον δημόσιο λόγο.

Το ερώτημα για το εάν μας ενδιαφέρει η δημοκρατία δεν είναι ρητορικό. Από διαφό-
ρους κύκλους, ιδίως ευρωπαϊκούς, προκρίνεται εμφανώς η «τεχνοκρατική» επιλογή 
παράκαμψης της λαϊκής βούλησης ή της άμεσης εκλογής αντιπροσώπων—επιλογή 
που ούτως ή άλλως γίνεται συστηματικά πράξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνδυασμέ-
νο αυτό με διάφορα γεγονότα και δηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων εξ ευρωπαϊ-
κών χειλέων, αφήνουν ένα ερμηνευτικό κενό στην επίκληση των «αρχών και αξιών της 
Ευρώπης» από τις μειοψηφικές πλατείες του «ναι». Διότι το σοβιετικό ανέκδοτο «όταν 
ο λαός διαφωνεί με την κεντρική επιτροπή, αλλάζουμε τον λαό» τείνει ειδικά μετά τις 
δηλώσεις Σουλτς να καταστεί ευρωπαϊκό: «όταν οι εκλεγμένες κυβερνήσεις διαφω-
νούν με τις Βρυξέλλες, αλλάζουμε τις εκλεγμένες κυβερνήσεις». Εξ ου και η κυβέρνη-
ση θέλει να παρουσιάσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ως ένα «ναι» στην 
Ευρώπη και στις καταστατικές της αρχές, δηλαδή ως ένα «όχι» στις Βρυξέλλες, στις 
μετα-δημοκρατικές παρακάμψεις αλλά και στην εμμονική άρνηση αναδιάρθρωσης του 
χρέους.» 

huffingtonpost.gr
Αναδημοσίευση από το “ΙΝΣΠΟΛ”, 6 Ιουλίου 2015

Ολόκληρο το άρθρο:https://inspol.gr/2015/07/06/dimopsifisma2/  
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Η Δημοκρατία ως διακύβευμα, 
το διακύβευμα ως κόστος

https://inspol.gr/2015/07/06/dimopsifisma2/


Του Paul Krugman

«Προφανώς, τα νέα από την Ευρώπη είναι τρομερά, με αρκετή σύγχυση για το τι 
ακριβώς συμβαίνει. Αυτή είναι η άποψη μου για το πως έχει η ιστορία, αν και δεν έχω 
κάνει ανεξάρτητο ρεπορτάζ. 

1. Ο Τσίπρας, προφανώς, επέτρεψε στον εαυτό του, αρκετό καιρό πριν, να πειστεί ότι 
η έξοδος από το ευρώ είναι απολύτως αδύνατη. Φαίνεται ότι στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν 
καν σχεδιάσει ένα πλάνο εναλλακτικής δράσης για παράλληλο νόμισμα (ελπίζω να 
αποδειχτεί λάθος). Αυτό τον τοποθέτησε σε μια απελπιστική θέση από πλευράς 
διαπραγμάτευσης. Ακούω από ανθρώπους που θα έπρεπε να ξέρουν ότι ο Ambrose 
Evans-Pritchard έχει δίκιο, ότι ήλπιζε [σ.σ. ο Τσίπρας] να χάσει στο Δημοψήφισμα, 
ώστε να έχει δικαιολογία για συνθηκολόγηση.

2. Αλλά η ουσιαστική παράδοση δεν ήταν αρκετή για τη Γερμανία, η οποία θέλει 
αλλαγή κυβέρνησης και πλήρη ταπείνωση – και υπάρχει μια σημαντική ομάδα που 
θέλει να πετάξει την Ελλάδα έξω και που λίγο-πολύ, θα επιθυμούσε ένα 
κατεστραμμένο κράτος που θα αποτελούσε προειδοποίηση για τους άλλους. 

3. Δεν γνωρίζω εάν μπορεί να επιτευχθεί κάποια συμφωνία, αλλά ακόμη κι αν συμβεί, 
για πόσο καιρό θα διαρκέσει; 

Το ζήτημα είναι ότι, όλες οι “σοφές κεφαλές” που υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατο το 
Grexit διότι θα οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση, όλοι αυτοί δεν ξέρουν τι λένε. 
Λέγοντας αυτό, δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι είναι λάθος – πιστεύω ότι είναι, αλλά ο 
οποιοσδήποτε σ' αυτήν την ιστορία είναι απολύτως σίγουρος για κάτι, εξαπατά τον 
εαυτό του. Εννοώ, ότι κανένας δεν έχει εμπειρία για το τι έχουμε μπροστά μας. Είναι 
εκπληκτικό το ότι η συμβατική σκέψη έχει πλήρως παραγνωρίσει το πλησιέστερο 
παράδειγμα, την Αργεντινή του 2002. Το καθιερωμένο αφήγημα είναι εντελώς λάθος: 
Η αποσύνδεση από το δολάριο *δεν* προκάλεσε την οικονομική κατάρρευση αλλά 
μάλλον την ακολούθησε και η ανάκαμψη ήρθε σύντομα μετά από αυτή. 

Όλες οι εναλλακτικές είναι σαφώς επώδυνες, χάρη στην ανευθυνότητα της ελληνικής 
κυβέρνησης και, ακόμη περισσότερο, την εντελώς ανεύθυνη εκστρατεία οικονομικού 
εκφοβισμού που εκπορεύεται από τη Γερμανία και τους συμμάχους της. Υποθέτω ότι 
πρέπει να το πω: Αν η Μέρκελ δεν βρει με θαυμαστό τρόπο, πως θα προσφέρει μια 
λιγότερο καταστρεπτική εναλλακτική από όσα ακούμε τώρα, το Grexit, όσο κι αν 
προξενεί τρόμο, θα είναι καλύτερο.»

The New York Times, 12 Ιουλίου 2015 

Ολόκληρο το άρθρο: εδώ

Disaster In Europe
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http://krugman.blogs.nytimes.com/2015/07/12/disaster-in-europe/?_r=0


Του John Kassidy

«Πριν δύο εβδομάδες οι Έλληνες ψήφισαν εναντίον της πρότασης των πιστωτών της 
χώρας πιστεύοντας ότι θα εγκλώβιζε τη χώρα στην παγίδα των πολιτικών λιτότητας 
της Τρόικα. Με τη νέα συμφωνία η χώρα αποδέχτηκε ένα πακέτο μέτρων εξίσου, αν 
όχι περισσότερο, σκληρό. Ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο τέως υπουργός των οικονομι-
κών, ο οποίος παραιτήθηκε μετά το δημοψήφισμα, ήταν ένας εκ των περισσοτέρων 
από τριάντα κοινοβουλευτικών τού ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν εναντίον της συμφωνίας. 
Πριν την ψηφοφορία,χαρακτήρισε τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στις Βρυξέλλες το 
σαββατοκύριακο, ως «μια νέα Συνθήκη των Βερσαλλιών» - μια αναφορά στην “Καρχι-
δόνια ειρήνη” που οι αντίπαλοι της Γερμανίας της επέβαλαν μετά τον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Παραμερίζοντας προς στιγμήν την άβολη αλήθεια ότι ο Βαρουφάκης ήταν ο 
αρχιτέκτονας της διαπραγματευτικής στρατηγικής που οδήγησε την Ελλάδα σ' αυτή τη 
συγκυρία, ο ιστορικός αυτός παραλληλισμός αξίζει να αναλυθεί. Κι αυτό όχι επειδή 
είναι υπαινιγμός προς τους Γερμανούς, που έχουν τέτοια υπερβολική επίδραση στην 
επιβολή μέτρων λιτότητας στην Ελλάδα, αλλά επειδή είναι όντως ένα παράδειγμα μη 
ρεαλιστικής συμφωνίας μεταξύ μιας κυρίαρχης χώρας και των πιστωτών της – μιας 
συμφωνίας που τροποποιήθηκε επανειλημμένα και τελικά ακυρώθηκε. 

Με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Γαλλία και άλλες χώρες από την 
πλευρά των νικητών απαίτησαν περίπου δώδεκα και μισό δισεκατομμύρια δολάρια σε 
αποζημιώσεις, ποσό που αντιστοιχούσε κάτι παραπάνω από το ΑΕΠ της Γερμανίας 
εκείνη την εποχή. Καθώς, προφανώς, η Γερμανία δεν μπορούσε να πληρώσει το 
ποσό με μιας, οι Σύμμαχοι ζήτησαν ετήσιες πληρωμές αξίας 500 εκατομμυρίων 
δολαρίων, ή περίπου 4% του ΑΕΠ. Το 1923, αφού η Γερμανία καθυστέρησε μια 
πληρωμή, οι Σύμμαχοι κατέλαβαν την περιοχή του Ρουρ, αλλά αυτό δεν βελτίωσε την 
κατάσταση. Τον επόμενο χρόνο και το 1928, με το Σχέδιο Dawes και το Σχέδιο  
Young το χρέος της Γερμανίας αναπροσαρμόστηκε και παρατάθηκε, αλλά κι αυτό 
επίσης δεν βοήθησε. Τελικά, το 1932, οι περισσότερες από τις αποζημιώσεις 
ακυρώθηκαν (ωστόσο, ήδη ο Χίτλερ βρίσκονταν λίγους μήνες μακρυά από το 
σχηματισμό κυβέρνησης) (...)»

«Υπό την οπτική αυτή, η συμφωνία με τους πιστωτές δεν είναι το τέλος: Είναι η αρχή 
ενός κινήματος που θα απομακρύνει την Ευρώπη από την τεχνοκρατία, τον αποπλη-
θωρισμό λόγω χρέους και την Τευτονική δημοσιονομική ορθοδοξία. Αυτό ήταν το όρα-
μα για το οποίο μίλησε ο Βαρουφάκης τον περασμένο μήνα στο Βερολίνο, όταν ζήτη-
σε να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο λιτότητας και ύφεσης και να δημιουργηθεί μια νέα 
Ευρώπη. Είναι το όραμα αυτό που δίνει κίνητρο στον Τσίπρα και τα άλλα μέλη του 
ΣΥΡΙΖΑ. «Οι νεοφιλελεύθεροι είχαν το πάνω χέρι στην Ευρώπη εδώ και τριάντα 
χρόνια και θέλουμε να απομακρυνθούμε από αυτό, τόσο συμβολικά όσο και 
ουσιαστικά» δήλωσε στον αυστριακό δημοσιογράφο Robert Misik ο διευθυντής του 
πολιτικού γραφείου του Τσίπρα Δημήτρης Τζανακόπουλος, σε ένα μακροσκελές 
άρθρο που δημοσιεύτηκε στην Social Europe. «Οι μηχανισμοί αυτοί έχουν διαλύσει 
ολόκληρα κράτη και δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε σε τέσσερεις μήνες». 

The New Yorker, 16 Ιουλίου 2015 

Ολόκληρο το άρθρο: εδώ

Greece’s Surrender: 
A Return to 1919, or to 1905?
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http://www.newyorker.com/news/john-cassidy/greeces-surrender-a-return-to-1919-or-to-1905


Του Slavoj Žižek

«Δεν ζητείται από τους Έλληνες να καταπιούν τόσα πικρά χάπια σε αντάλλαγμα για 
ένα ρεαλιστικό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης: Τους ζητούν να υποφέρουν, ώστε 
άλλοι στην Ε.Ε. να συνεχίσουν να ονειρεύονται ανενόχλητοι. 

Κουρασμένος με τις ατελείωτες διαπραγματεύσεις με τους αξιωματούχους της Ε.Ε., 
όπου ο ένας εξευτελισμός ακολουθούσε τον άλλο, ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε σε δημοψήφισμα 
στις 5 Ιουλίου, ρωτώντας τους πολίτες εάν υποστηρίζουν ή απορρίπτουν τα νέα μέτρα 
λιτότητας. Αν και η κυβέρνηση ξεκάθαρα υποστήριξε το “ΟΧΙ”, το αποτέλεσμα προκά-
λεσε έκπληξη: Η συντριπτική πλειοψηφία, πάνω από 61%, ψήφισε “ΟΧΙ” στον ευρω-
παϊκό εκβιασμό. Οι φήμες ωστόσο που κυκλοφόρησαν αμέσως μετά ήθελαν την νίκη 
αυτή της κυβέρνησης να είναι μια άσχημη έκπληξη για τον Τσίπρα, ο οποίος κρυφά 
ήθελε να ηττηθεί το “ΟΧΙ” για να μην ταπεινωθεί υποχωρώντας στις απαιτήσεις της 
Ε.Ε. (“Πρέπει να σεβαστούμε τη θέληση των πολιτών”). Αμέσως το επόμενο πρωί, ο 
Τσίπρας ανακοίνωσε την επιστροφή της Ελλάδος στις διαπραγματεύσεις και σε λίγες 
ημέρες συζητούσε μια πρόταση που βασικά ήταν η ίδια (σε κάποια σημεία δε, ίσως 
και χειρότερη). Κοινώς, λειτούργησε ως εάν η κυβέρνηση του είχε χάσει στο 
δημοψήφισμα. 

Όπως έγραψε ο Κουβελάκης: «πώς είναι δυνατόν ένα σαρωτικό “ΟΧΙ” στις πολιτικές 
λιτότητας του Μνημονίου να ερμηνευθούν σαν πράσινο φως για ένα νέο Μνημόνιο; Η 
αίσθηση του παραλόγου δεν είναι απλώς προϊόν αυτής της στροφής. Ξεπηδά από το 
γεγονός πως όλα αυτά ξετυλίγονται μπροστά στα μάτια μας σαν να μην συνέβη τίποτα, 
σαν να ήταν το δημοψήφισμα μια τεράστια μαζική ψευδαίσθηση που έληξε ξαφνικά, 
αφήνοντάς μας να συνεχίσουμε ότι κάνανε πριν. Αλλά επειδή δεν είμαστε όλοι 
λωτοφάγοι, αφήστε μας τουλάχιστον να συνοψίσουμε σύντομα, τι έλαβε χώρα τις 
τελευταίες ημέρες ... Από το πρωί της Δευτέρας, πριν ο απόηχος από τις πλατείες της 
χώρας σβήσει, ξεκίνησε το θέατρο του παραλόγου. Το κοινό, ευρισκόμενο ακόμη στην 
χαρούμενη διάθεση της Κυριακής, παρακολουθούν τους εκπροσώπους του 62% να 
υποτάσσεται στο 38% σαν άμεσο επακόλουθο της νίκης της δημοκρατίας και της 
λαϊκής κυριαρχίας. Αλλά το δημοψήφισμα υπήρξε. Δεν ήταν παραίσθηση από την 
οποία συνήλθαμε. Αντιθέτως, παραίσθηση είναι η προσπάθεια να υποβιβαστεί σε ένα 
προσωρινό “ξέσπασμα” πριν τον κατήφορο για ένα τρίτο Μνημόνιο.»

Και όντως έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Το βράδυ της 10ης Ιουλίου, το Κοινοβούλιο 
έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα την εξουσία να διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία με 
ψήφους 250 υπέρ, έναντι 32, αλλά 17 κυβερνητικοί βουλευτές δεν υποστήριξαν το 
σχέδιο, που σημαίνει ότι έλαβε περισσότερη υποστήριξη από αντιπολιτευόμενους 
βουλευτές, παρά από δικούς του. Μετά από λίγες ημέρες, η Πολιτική Γραμματεία του 
ΣΥΡΙΖΑ, που ελέγχεται από την αριστερή τάση του κόμματος, κατέληξε στο ότι η 
τελευταία πρόταση της Ε.Ε. είναι “απαράδεκτη” και “ξεπερνά τα όρια ανοχής της 
κοινωνίας” – αριστερίστικος εξτρεμισμός; 

 NewStatesman , 20 Ιουλίου 2015 

Ολόκληρο το άρθρο:

Greece: the courage of
hopelessness
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Του Γιώργου Καραμπελιά

«Η συντριπτική ήττα των «αντιμνημονιακών δυνάμεων» με την ανάδειξη στην εξουσία 
ενός κόμματος-μαϊμού, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, και ενός κόμματος-καραγκιόζη, όπως οι 
ΑΝΕΛ, καταδεικνύει δυστυχώς όχι μόνο την αποσάθρωση των οικονομικών δομών και 
των ελίτ αλλά και του λαϊκού σώματος. Ένα σώμα ανίκανο να αντιδράσει 
αποτελεσματικά και τελεσφόρα σε αυτές τις εξελίξεις, που δείχνει να αποδέχεται, έστω 
και με βαριά καρδιά, αυτή τη νέα πραγματικότητα της προτεκτοροποίησης της χώρας 
– εξ ου και η σιγή νεκροταφείου που βασιλεύει, παρά την υπογραφή του πλέον 
προδοτικού μακροπρόθεσμου μνημονίου.

»Όσα διαδραματίστηκαν από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2015, και εν 
συνεχεία γύρω από το προσφυγικό, εξηγούν τη καταθλιπτική σιγή του σήμερα.

»Τωόντι, το ψευδεπίγραφο ΟΧΙ του δημοψηφίσματος –που δήθεν «πρόδωσε» ο 
Τσίπρας–, ενώ προβάλλεται ως πράξη αντίστασης, στην πραγματικότητα είναι αυτό 
που επισφράγισε την αποδοχή των μνημονίων… Το ΟΧΙ υπήρξε ένα ΟΧΙ-υπεκφυγή – 
ώστε να «τσιμεντώσουν» το ΝΑΙ του Τσίπρα! Εξάλλου ήταν εξ αρχής ψευδεπίγραφο 
μια και καλούσε σε μια αυτονόητη καταψήφιση – γιατί ποιος επιθυμούσε την ψήφιση 
των μέτρων; Δεν οδηγούσε όμως και σε έξοδο από την ευρωζώνη, αλλά αντίθετα σε… 
αποδοχή των μνημονίων.

»Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΟΧΙ, μαζί με κείνους του ΝΑΙ, συνέπασχε με τον 
«άξιο» πρωθυπουργό στις 17 ώρες της «σκληρής» διαπραγμάτευσής του και 
ανακουφίστηκαν βαθύτατα όταν «τελικά» εκάμφθη(!). Γι’ αυτό εξάλλου και τον 
Σεπτέμβριο ξαναψήφισαν τους ίδιους απατεώνες και άφησαν τη Ζωή και τον 
Λαφαζάνη εκτός Βουλής. Οι Έλληνες δέχτηκαν να εκπροσωπούνται από ένα 
κακέκτυπο του Ανδρέα και από μια φιγούρα επιθεώρησης της συμφοράς όπως ο 
Καμμένος, όχι διότι δεν γνωρίζουν το ποιόν τους αλλά διότι μια χώρα-παράσιτο, και 
ένας λαός εθισμένος στην παρασιτική ευημερία δεν μπόρεσαν να αντισταθούν 
περισσότερο. Ο ελληνικός λαός όντως αντιστάθηκε –κάποτε ηρωικά και απελπισμένα, 
επί πέντε χρόνια, παγιδευμένος όμως ιδεολογικά στον κόσμο που ήθελε να 
ανατρέψει!» 

Εφημερίδα Ρήξη φ. 123 

Αναδημοσίευση από το “Άρδην”, 18 Μαΐου 2016

Ολόκληρο το άρθρο: http://ardin-rixi.gr/archives/198857 
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Από το «καντηλάκι» 
στην εστία της αντίστασης 

http://ardin-rixi.gr/archives/198857


Του Κωνσταντίνου Πουλή

«Οι προβληματισμοί για τα όρια της δημοκρατίας είναι υποκριτικοί υπό την έννοια ότι 
το υπονοούμενο ερώτημα είναι τι θα έπρεπε να γίνει όταν, λόγω κάποιου 
στραβοπατήματος, η πλειοψηφία στα πρόσφατα δημοψηφίσματα αρνήθηκε να 
εισακούσει την προπαγάνδα των ελίτ. (...)

Όπως εξηγεί ο Αλαίν Μπαντιού, σε μια συλλογή κειμένων με γενικό τίτλο «Τι είναι 
λαός;» (εκδ. του Εικοστού Πρώτου),  οι ελίτ πάντα θεωρούν ως νόμιμο συνομιλητή 
τους την περίφημη μεσαία τάξη, αυτόν δηλαδή τον πολτό των ειρηνικών 
δυσαρεστημένων που περιμένουν καρτερικά την ανάπτυξη με μοχλό την κρατική 
φιλανθρωπία και που ασκούν κριτική μόνο υπό τον όρο ότι θα είναι τόσο νερόβραστη 
και αδρανής ώστε δεν θα ενοχλήσει ποτέ το σύστημα στο οποίο απευθύνεται. 
(Αναδιατύπωσα κάπως, θα το αντιληφθήκατε). (...)

Στο ελληνικό δημοψήφισμα φρόντισε η εγχώρια ελίτ να ανατρέψει το αποτέλεσμα του 
δημοψηφίσματος και να πράξει το αντίθετο από αυτό που αποφάσισε η πλειοψηφία. 
Αυτό ακριβώς συνιστά και ένα ερώτημα του σημερινού κατεστημένου, πώς θα βρει 
τον τρόπο να παρακάμψει την απόφαση του βρετανικού λαού. Είναι λογικό και 
αναμενόμενο. Μάλιστα θα προχωρούσα ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι δεν έχει 
κανένα νόημα να παραπονείται κανείς για την αθέτηση της απόφασης. Τίποτα, ποτέ 
δεν τελειώνει μονομιάς. Κάθε λαϊκή απόφαση εναντίον των συμφερόντων της 
ευρωπαϊκής ελίτ θα είναι ένα μικρό βήμα μιας πολύ μεγάλης πορείας διαρκών, 
συνεχών διεκδικήσεων, που θα συναντούν πάντοτε την αντίδραση των αντιπάλων της. 
Από αυτή την άποψη, η (δικαιολογημένη) εμμονή μας στον εξευτελισμό της 
απόφασης του δημοψηφίσματος και η οργή για το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το θράσος να το 
επικαλείται, οφείλεται δυστυχώς στο ότι έκτοτε δεν έγινε (δηλαδή: δεν κάναμε) τίποτα.

Το πρόβλημα δεν είναι η δημοκρατία. Πάντα, και τώρα, οι αποφάσεις της είναι ατελείς 
και ριψοκίνδυνες, όπως όλες οι αποφάσεις. Όμως αποτυπώνουν μια πραγματική κοι-
νωνική συνθήκη. Μέχρι χθες αποτύπωναν τη λεγόμενη «νεοφιλελεύθερη συναίνεση», 
λοιπόν κανείς δεν προβληματιζόταν, σήμερα αποτυπώνουν μια αυξανόμενη δυσαρέ-
σκεια προς το ευρωπαϊκό γραφειοκρατικό τέρας. Όμως δεν ωφελεί να παραπονούμα-
στε για το ότι οι απόψεις των λαών δεν γίνονται σεβαστές. Τίποτα δεν είναι σεβαστό, 
ούτε η ίδια η ζωή. Ό,τι γίνεται, θα γίνεται στο πλαίσιο μιας διαρκούς διεκδίκησης, όταν 
και όσο μπορεί να συντηρείται το πάθος της ενάντια στις ματαιώσεις. Καθώς μιλούμε 
συχνά για την αρχαία δημοκρατία, αξίζει να θυμηθεί κανείς ότι η συμμετοχή εκεί ταυτι-
ζόταν με μια πολιτική κουλτούρα συμμετοχής στα κοινά, μάλιστα διαρκούς σωματικής 
παρουσίας, με αποφάσεις που λαμβάνονταν στην Εκκλησία του δήμου μία φορά κάθε 
εννιά μέρες την εποχή του Αριστοτέλη, ενώ η διεξαγωγή πολέμου θα συζητιόταν κάθε 
βδομάδα.»

The Press Project, 05 Ιουλίου 2016 

Ολόκληρο το άρθρο: εδώ

Δημοψήφισμα της 5ης 
Ιουλίου, χρόνια πολλά!
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http://www.thepressproject.gr/article/97297/Dimopsifisma-tis-5is-Iouliou-xronia-polla


Του Νικόλα Δημητριάδη

«Πάντως, το μόνο πράγμα στο οποίο δεν έχουν δίκιο οι επικριτές του Σύριζα είναι η 
περίφημη… «κωλοτούμπα». Στην πραγματικότητα δεν υπήρξε καμία κωλοτούμπα: ο 
Τσίπρας ήταν σαφής: Το «ΟΧΙ» δεν σήμαινε σε καμία περίπτωση ρήξη με τους 
δανειστές. Η συμφωνία (δηλαδή το μνημόνιο) θα γινόταν ανεξαρτήτως αποτελέσμα-
τος. Ο σκοπός του δημοψηφίσματος ήταν να χρησιμοποιηθεί ως όπλο κατά τη δια-
πραγμάτευση, ώστε να καταφέρει η κυβέρνηση να κλείσει μια πιο συμφέρουσα συμ-
φωνία (δηλαδή μνημόνιο). Αυτά τα επαναλάμβαναν διαρκώς τα μέλη της κυβέρνησης, 
σε κάθε ευκαιρία. Δεν μπορεί, λοιπόν, να τους κατηγορήσει κανείς για κωλοτούμπα. Το 
μόνο που μπορούμε να τους ψέξουμε, ίσως, είναι ότι δεν τα καταφέρανε στη διαπραγ-
μάτευση. Από την άλλη, βέβαια, υπήρχαν και οι διάφοροι καταστροφολόγοι, όπως η 
Τρέμη και ο Πρετεντέρης και ο Μπογδάνος που έλεγαν πράγματι ότι το «ΟΧΙ» ισοδυ-
ναμούσε με ρήξη. Αν πιστέψουμε αυτούς, τότε όντως υπήρξε κωλοτούμπα, διότι αντί 
για ρήξη ο Τσίπρας υπέγραψε μνημόνιο. Αλλά ποιος πιστεύει τα βοθροκάναλα της 
διαπλοκής, ε;.

»Θα μπορούσε βέβαια να υποθέσει κάποιος ότι τα πράγματα οδηγήθηκαν εκεί διότι, 
τελικά, το δημοψήφισμα δεν ήταν δα και κανά σπουδαίο διαπραγματευτικό χαρτί. Δεν 
βοήθησε την κυβέρνηση όσο φανταζόταν. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει, επίσης, 
ότι η καταβαράθρωση της ελληνικής οικονομίας με τα capital control αποτέλεσε πολύ 
πιο ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί, στα χέρια των δανειστών αυτή τη φορά. Αλλά για 
να κάνουμε τέτοιες σκέψεις θα πρέπει πρώτα να έχουμε απεξαρτηθεί από την 
επικοινωνιακή τηλε-πολιτική. Θα πρέπει να αρχίσουμε να κρίνουμε τις κυβερνήσεις με 
βάση την πολιτική που εφαρμόζουν και όχι με βάση τις ατάκες των υπουργών τους και 
τις μπαρούφες των τηλεμαϊντανών τους.

»Εν τέλει το δημοψήφισμα και τα capital controls είχαν έναν και  μοναδικό σκοπό: να 
υποχρεώσουν τους ψηφοφόρους του Τσίπρα να αποδεχθούν το μνημόνιο, χωρίς να 
έχουν τύψεις. Το πιστωτικό γεγονός (capital controls) λειτούργησε ως φόβητρο (κόφτε 
την πλάκα μάγκες, τα πράγματα είναι σοβαρά) ενώ το δημοψήφισμα λειτούργησε ως 
φύλλο συκής (τα βάλαμε με τα θηρία και πέσαμε αντρίκεια). Και κάπως έτσι, οι 
ζαλισμένοι από τις απανωτές σφαλιάρες ψηφοφόροι πήγαν τον Σεπτέμβρη και 
δώσανε στην κυβέρνηση λίγο ακόμα χρόνο ζωής.»

 

Ιστολόγιο Ψωροκώσταινα, 5 Ιουλίου 2016
Ολόκληρο το άρθρο:http://psorokostena.gr/archives/833   
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Η επέτειος μιας 
κοροϊδίας

http://psorokostena.gr/archives/833


Έ ν α ς  Χ ρ ό ν ο ς  
“ Τσ ι π ρ ο ψ ή φ ι σ μ α ”

κόψτε εδώ

ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΤΣΙΠΡΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Κόψτε και συμπληρώστε το “Ενθύμιον Τσιπροψηφίσματος”: 
- « Τι έκανα όταν το ΟΧΙ μεταμορφώθηκε σε ΝΑΙ; »

Στείλτε μας email, σχόλια ή φωτογραφίες με τον τρόπο που 
αξιοποιήσατε το “Ενθύμιον”
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      Γελοιογραφία & 
Δημοψήφισμα 
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    Το χρονικό της εξαπάτησης
    μέσα από τις γελοιογραφίες
    του ελληνικού και του

 . διεθνούς Τύπου
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κόψτε εδώ

Έ ν α ς  Χ ρ ό ν ο ς  
“ Τ σ ι π ρ ο ψ ή φ ι σ μ α ”



Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας «Ναυτεμπορική» οι παρακάτω προτάσεις έχουν 
κατατεθεί στον πρωθυπουργό και βρίσκονται μεταξύ των πιθανών προτάσεων προς το 
Πολιτικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ:

✔ Τα «λαϊκά δημοψηφίσματα» και η «λαϊκή αρνησικυρία», όπου οι πολίτες με έναν ορισμέ-
νο αριθμό υπογραφών θα καταθέτουν σχέδια νόμου στην κρίση της Βουλής, θα αποπέ-
μπουν νόμους και θα επιβάλλουν δημοψηφίσματα για κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα.

✔ Η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και η χρήση της βουλευτικής ασυλίας, 
μόνον για πολιτικές διώξεις. Τα ποινικά αδικήματα υπουργών δεν θα έχουν χρόνο 
παραγραφής και θα διερευνώνται οποτεδήποτε προκύψουν αποδεικτικά στοιχεία. Για 
ποινικές υποθέσεις δεν θα αποστέλλεται ο φάκελος στη Βουλή, αλλά η δικαιοσύνη θα 
συνεχίζει κανονικά το έργο της και θα απαγγέλλει κατηγορίες.

✔ Εκλογή από Ειδικό Εκλεκτορικό Σώμα του προέδρου και αντιπροέδρου του ΣτΕ, του Αρείου 
Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

✔ Χρηματοδότηση κομμάτων: Το κράτος δε θα χρηματοδοτεί τα κόμματα αλλά θα αποζημιώνει 
μέρος των αποδεδειγμένων δαπανών τους. Απαγόρευση του τραπεζικού δανεισμού τους με 
υποθήκευση των μελλοντικών κρατικών χρηματοδοτήσεων.

✔ Όριο στη συνολική βουλευτική θητεία.

✔ Κατάργηση των βουλευτικών προνομίων στη σύνταξη και στην αποζημίωση για συμμετοχή 
σε Επιτροπές της Βουλής.

✔ Συνταγματική απαγόρευση της ιδιωτικοποίησης Νερού, ηλεκτρισμού και της ιδιωτικής 
εκμετάλλευσης των κοινόχρηστων, κοινόκτητων και κοινών αγαθών.

✔ Συνταγματική θωράκιση των άρθρων 16 (ΑΕΙ) και 24 (δάση) του Συντάγματος. 

✔ Εξαίρεση των δαπανών για υγεία, παιδεία, κατοικία από τον υπολογισμό των 
δημοσιονομικών ελλειμμάτων. 

✔ Αλλαγή της αρχιτεκτονικής της δημόσιας διοίκησης: Διαμορφώνονται τρία επίπεδα 
διοίκησης: Κεντρικό Κράτος – Περιφέρειες – Δήμοι, με σαφώς προσδιορισμένες 
αρμοδιότητες και οικονομικά μέσα.

✔ Καθιέρωση τοπικών δημοψηφισμάτων.

✔ Θεσμοθέτηση λαϊκών συνελεύσεων για κρίσιμα τοπικά ζητήματα δεσμευτικού 
χαρακτήρα για τις αρχές. 

✔ Καθιέρωση της δυνατότητας ανάκλησης όλων των αιρετών, με αίτημα του οικείου εκλογικού 
σώματος.

✔ Τέλος, υπό σκέψη είναι η μείωση της χρήσης διαδικασίας του κατ' επείγοντος, η κατάθεση 
νομοσχεδίων από αριθμό βουλευτών, η διεξαγωγή δημοψηφίσματος με πρόταση βουλευ-
τών για ψηφισμένο νομοσχέδιο, η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από μικρότερο αριθμό 
βουλευτών και η δυνατότητα πρόσβασης του βουλευτή σε κάθε κρατικό έγγραφο.
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Ο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ο κ. Τσίπρας όρισε σήμερα τον κ. Κατρούγκαλο υπεύθυνο για τη σύνταξη της πρότασης 
συνταγματικής αναθεώρησης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 
20 Ιουλίου 2016.

Ο κ. Κατρούγκαλος δήλωσε ότι:

«Αυτόν τον οδικό χάρτη συζητήσαμε με τον κ. Κουρουμπλή και τον πρωθυπουργό για ένα 
Σύνταγμα πολιτών. Αυτό είναι το νόημα της συζήτησης που θα ξεκινήσει από κάτω, από την 
κοινωνία και όχι απλώς μια συζήτηση των πολιτικών που θα εισάγει νέες μορφές άμεσης 
δημοκρατίας στο πολιτικό σύστημα και θα ανατάξει το τελευταίο».

ΥΓ. Εμείς ως πολίτες τι θα κάνουμε;

Πέτρος Χασάπης, 
Πρωτοβουλία για Ριζική 
Συνταγματική Αλλαγή

«Δεν μπαίνει θέμα δημοψηφίσματος για την συνταγματική αναθεώρηση. Άλλο πράγμα 
ειπώθηκε από την Όλγα Γεροβασίλη»

»Ειπώθηκε ότι στα περιεχόμενα της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση θα είναι ο 
νόμος περί ευθύνης υπουργών, η χρήση και η αξία των δημοψηφισμάτων για τα μεγάλα 
κοινωνικά ζητήματα και ο εκλογικός νόμος με απλή αναλογική. Αυτά απαιτούν συνταγματική 
αναθεώρηση, η οποία θα ανοίξει δομημένα με εισήγηση και με συνταγματολόγους τον Ιούλιο, 
όπου θα ζητήσουμε από το πολιτικό σύστημα και τα πολιτικά κόμματα να πάρουν θέση»

Σωκράτης Φάμελλος,
κοινοβουλ. εκπρόσωπος  ΣΥΡΙΖΑ
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«Ο κ. Κουμουτσάκος με το γνωστό ύφος χιλίων καρδιναλίων που τον χαρακτηρίζει, είπε κάτι 
απίστευτο: Ότι μόνο η χούντα έκανε δημοψήφισμα για συνταγματικούς λόγους! Επειδή η 
αθλιότητα και η στρέβλωση της πραγματικότητας εδώ ξεπερνάει κάθε όριο, θα πρέπει κάποιος 
να του θυμίσει το δημοψήφισμα που έκανε το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής με το οποίο ο 
λαός απεφάνθη εάν ήθελε πολίτευμα βασιλευομένης ή αβασίλευτης δημοκρατίας. Επίσης, 
καλό θα ήταν να ενημερώσει κάποιος αυτόν τον άσχετο ότι τον ερχόμενο Οκτώβριο θα γίνει 
δημοψήφισμα στην Ιταλία για την αλλαγή του Συντάγματος και ότι εκτός της Ιταλίας, 
δημοψήφισμα για την αλλαγή του Συντάγματος προβλέπεται επίσης σε χώρες όπως η Γαλλία, 
η Ισπανία, η Ελβετία , η Δανία και το Λουξεμβούργο.»

Χρήστος Λυντέρης,  
Πρωτοβουλία για Ριζική 
Συνταγματική Αλλαγή

«Τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι τόσο μεγάλα που καμία θεσμική τομή, ιδίως στη 
σφαίρα της “υψηλής πολιτικής”, δεν μπορεί να τα επηρεάσει ή έστω να τα διασκεδάσει.

»Μια χαρούλα είναι το Σύνταγμα, τηρουμένων των αναλογιών και συσχετισμό για προοδευτική 
αναθεώρηση δεν έχουμε, κινδυνεύουμε να πάμε προς τα πίσω και μάλιστα σε καταστάσεις 
προ του 1986 ή να κληθούμε να συνταγματοποιήσουμε νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες. Αν 
ρωτήσει κανείς έναν εργαζόμενο στη σημερινή εργασιακή ζούγκλα αν θέλει αναθεώρηση του 
Συντάγματος θα σου πει “νταξει, οκ, αλλά προτιμάω να λειτουργήσει αποτελεσματικά η 
Επιθεώρηση Εργασίας”.»

Επίσης, ο Γιώργος Κυρίτσης χαρακτηρίζει τις πρωτοβουλίες όπως η συνταγματική αναθεώ-
ρηση «άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε». 

Γιώργος Κυρίτσης, 
βουλευτής  ΣΥΡΙΖΑ
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Ο Ν. Χατζηνικολάου σχολιάζει τις φήμες για Δημοψήφισμα για το Σύνταγμα χρησιμοποιώντας 

ένα άρθρο διαπρεπούς καθηγητή της Νομικής όταν είχε προταθεί το ίδιο από τον ΓΑΠ, το 2011:

Μάρα Ζαχαρέα: «Αυτό που δεν ξέρω είναι αν προβλέπεται συνταγματικά, να γίνει δημοψή-
φισμα για το Σύνταγμα!»

Νίκος Χατζηνικολάου: «Θα σου δώσω απάντηση διαβάζοντας το άρθρο (...) ενός διαπρεπούς 
καθηγητή της Νομικής. Λέει λοιπόν (...) «αν ο κ. Παπανδρέου υπονοεί ότι η κυβερνητική πλειο-
ψηφία θα αναλάβει πρωτοβουλία αναθεώρησης του Συντάγματος ευθέως μέσω δημοψηφίσμα-
τος πρέπει να αντιληφθεί πως τούτο συνιστά ευθεία παραβίαση του Συντάγματος, η οποία μάλι-
στα αγγίζει τα όρια της κατάλυσής του». Έλεγε, επίσης, ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος 
μπορεί να γίνει μόνο κατά τις διατάξεις του άρθρου 110 του Συντάγματος και κατ' ακολουθία 
μόνο με τήρηση όλων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 
αυτού. (...)

Ακόμη, σημείωνε αυτός ο διαπρεπής καθηγητής της Νομικής, ότι η αναθεώρηση μέσω δημο-
ψηφίσματος δεν μπορεί να γίνει διότι δημοψήφισμα προβλέπεται για δύο λόγους: Είτε για 
κρίσιμο εθνικό θέμα και κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί ότι η αναθεώρηση διατάξεων του 
Συντάγματος είναι κρίσιμο εθνικό θέμα, είτε τίθεται σε δημοψήφισμα  ένα ήδη ψηφισμένο, 
από τη Βουλή νομοσχέδιο. Ούτε σε αυτήν την περίπτωση μπορεί κανείς να διανοηθεί ότι με 
νομοσχέδιο μπορεί να περάσει η αναθεώρηση του Συντάγματος από τη Βουλή.»

Στη συνέχεια, ο Ν.Χ. “αποκαλύπτει” ότι ο διαπρεπής καθηγητής της Νομικής είναι ο σημερινός 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Άκης Παυλόπουλος. 

Και κλείνει (με νόημα) η Μ. Ζαχαρέα: «Άρα το πώς θα αντιμετωπίσει ο νυν Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας τυχόν τέτοιες προθέσεις της κυβέρνησης, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, τα είπες 
όλα».

Νίκος Χατζηνικολάου – Μάρα 
Ζαχαρέα, Star Channel

«Το Σύνταγμα θα αναθεωρηθεί κατά τις πρόνοιες του Συντάγματος, άρθρο 110. Είναι σαφές 
αυτό. Από εκεί και πέρα, οι ιδέες που υπάρχουν για λαϊκή ετυμηγορία ενδεχόμενη, πάνω σε 
ζητήματα επιμέρους που μπορεί να προκύψουν πάνω στη συζήτηση για το Σύνταγμα ή άλλα, 
είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να μείνουν ανοιχτά, να εξεταστούν τότε ως διαδικασία

»Η Συνταγματική Αναθεώρηση δεν πρόκειται να μπει σαν τέτοια σε δημοψήφισμα. Είναι 
σαφές. Είναι θετικό, κατά τη γνώμη μου, ακριβώς επειδή είχαν υπάρξει 40 χρόνια μέχρι να 
ξαναγίνει δημοψήφισμα στη χώρα, να υπάρχουν ιδέες, οι οποίες λένε, παραδείγματος χάρη, 
ότι όταν και αν προκύψουν σοβαρά επιμέρους προβλήματα για τα νερά ή για τα ιδιωτικά 
πανεπιστήμια ή για τους διακριτούς ρόλους, κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, δεν 
μπορεί κανείς να αποκλείσει για αυτά τα θέματα να υπάρχουν νομοδοτικές διαδικασίες, οι 
οποίες είναι ανεξάρτητες από το πώς θα υπάρξει Συνταγματική Αναθεώρηση».

Νίκος Βρούτσης, 
Πρόεδρος Κοινοβουλίου



Θα μας αλλάξουν το Σύνταγμα; 
(Κατά το «θα μας αλλάξουν τα φώτα»)

Του Διονύση Αλεξόπουλου, 

μέλος της ομάδας “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ”

Ποιοι είμαστε όλοι εμείς που κανείς δεν ρωτά για τον καταστατικό χάρτη της χώρας που 
κατοικούμε;

Ποιοι είμαστε εμείς που μόνο δια ανεξέλεγκτων αντιπροσώπων μπορούμε, υποτίθεται, ν’ 
αποφασίσουμε;

Είμαστε οι πολλοί. Είμαστε οι τυχαίοι.

Είμαστε αυτοί που πληρώνουν τα λάθη των άλλων. Είμαστε αυτοί που εκμαυλίστηκαν δεκάδες 
φορές. Είμαστε αυτοί που δια της μεθόδου του μπιλιάρδου εκβιάστηκαν μεταξύ δύο κακών και 
διάλεξαν το μη χείρον.

Μα δεν πρέπει να κρατούν το τιμόνι οι γνωρίζοντες; Με ποια προσόντα, με ποιο βιογραφικό, 
εμείς οι πολλοί απαιτούμε τον τελευταίο λόγο; Προσοχή. Τον τελευταίο. Τουλάχιστον τον 
τελευταίο.

Τι; …. Ούτε αυτόν; …. Μα γιατί; Τι έχουμε κάνει; Ποιες αμαρτίες πληρώνουμε; Των γονιών μας; 
Δικές μας;

Μα είναι η πολιτική μια ακόμα απ’ τις θρησκείες; Μπορεί λοιπόν να διακρίνει σε αμαρτωλούς και 
ενάρετους;

Κι αν δεν είναι θρησκεία, τότε δεν μπορεί, θάναι … κάποιος υπερυπολογιστής που μπορεί να 
διακρίνει ανάμεσα σε ικανούς και λιγότερο ικανούς. Και μαντέψτε οι λίγοι είναι οι ικανοί και μεις 
οι πολλοί ……

Μα δε χρειάζεται η ηγεσία; Μια ισχυρή ηγεσία να παίρνει τις αποφάσεις; Για το καλό όλων μας!!

Κι αν η ηγεσία κάνει λάθος από αβλεψία ή εξεπίτηδες; Τότε ποιος πληρώνει; Εμείς οι πολλοί.

Τι ζητάμε λοιπόν; Κατ’ αρχήν τον τελευταίο, τον αποφασιστικό λόγο. Και τον δικαιούμαστε. 
Τώρα!!

Μα όχι. Είμαστε, λέει, ανώριμοι. Θα φτάσουμε τα πράγματα στα άκρα.

Ποιοι τα λένε αυτά; Αυτοί που έφθασαν πολλές φορές στα άκρα. Και τα ξεπέρασαν. Και πάλι και 
πάλι. Και θα τα ξαναπεράσουν.

Ε, λοιπόν, όχι. Είμαστε σίγουροι. Εμείς μπορεί να είμαστε πολλοί, αλλά δεν είμαστε χαζοί. Όχι. 
Όταν αποφασίζουμε όλοι μαζί, είμαστε, ακόμα κι αν διαφωνούμε, πολύ πιο σοφοί από κάθε 
δημόσιο υπηρέτη μας.

Τι θέλουμε λοιπόν;

Θέλουμε αυτό που δεν είχαν οι γονείς μας κι οι παππούδες μας από καταβολής του 
νεοελληνικού κράτους: πολιτική δύναμη.

Θέλουμε συνταγματική θεσμοθέτηση των δημοψηφισμάτων με πρωτοβουλία πολιτών. Ν’ 
αποφασίζουμε για πολιτικά ζητήματα κι όχι για το ποιος θ’ αποφασίζει στη θέση μας.

Θέλουμε να εγκρίνουμε με δημοψήφισμα, όλες τις αλλαγές στο σύνταγμα. Μία προς μία. 
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 Το παρακάτω κείμενο αναδημοσιεύεται από την ιστοσελίδα της ομάδας 
“ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ”

https://greekdimo.wordpress.com/2016/06/09/θα-μας-αλλάξουν-το-σύνταγμα-
κατά-το-θα/
 

https://greekdimo.wordpress.com/2016/06/09/%CE%B8%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CE%B1/
https://greekdimo.wordpress.com/2016/06/09/%CE%B8%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CE%B1/


 Όταν το 1974 η χούντα αναγκάσθηκε να παραδώσει την εξουσία, δεν την παρέδωσε στον λαό. 
Την παραχώρησε δίκην διαδοχής σε εκείνους από τους οποίους την είχε αφαιρέσει, δηλαδή στις 
γνωστές οικογένειες της ολιγαρχίας που κυβερνούσαν πριν από αυτήν. Έτσι, ανήλθε στην εξουσία 
το καθεστώς της μεταπολίτευσης.

Η μεταπολίτευση, επεδίωκε να επαναφέρει το αντιδημοκρατικό σύνταγμα του 1952, αλλά ταυτό-
χρονα να ξεφορτωθεί τον βασιλιά. Επειδή όμως την εμπόδιζε η συνταγματική διάταξη του άρ. 
108, η οποία όριζε ρητά ότι απαγορεύεται η αναθεώρηση των διατάξεων που καθορίζουν την 
μορφή του πολιτεύματος ως βασιλευομένης δημοκρατίας, αναγκάσθηκε να επικαλεσθεί τότε την 
εξουσία του λαού. Οι πολίτες ανταποκρίθηκαν και στο δημοψήφισμα της 8ης Δεκεμβρίου 1974 
ψήφισαν υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας με ποσοστό 69,2%. Το κύρος του δημοψηφίσματος 
του 1974 ουδέποτε αμφισβητήθηκε από κανέναν.

Η συνταγματική αλλαγή που ακολούθησε μετά το δημοψήφισμα του 1974 δεν είχε χώρο για τους 
πολίτες. Το Σύνταγμα του 1975, το οποίο , όπως προαναφέρθηκε, εμφανίζεται ως αναθεώρηση 
του συντάγματος 1864/1911/1952, θεσπίσθηκε χωρίς την άμεση συμμετοχή του λαού. Εκτός των 
δικαιωμάτων εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε βουλευτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν αναγνώρισε 
στους πολίτες κανένα άλλο πολιτικό δικαίωμα, όπως την άμεση εκλογή των άλλων εξουσιών 
(εκτελεστική ,δικαστική), την πρόκληση δημοψηφίσματος για την θέσπιση, ή κατάργηση νόμου, 
την δυνατότητα κατάθεσης πρότασης νόμου προς την βουλή με συλλογή υπογραφών, την 
ανάκληση αξιωματούχων με δημοψήφισμα, τον δημόσιο έλεγχο και την πρόκληση λογοδοσίας 
όσων διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα και ασκούν δημόσια εξουσία, το δικαίωμα συμμετοχής σε 
αξιώματα με κλήρωση, ή την εσωκομματική δημοκρατία. Επιπλέον, όπως πράττει κάθε 
ολιγαρχικό καθεστώς το οποίο ανησυχεί μήπως ανατραπεί, με βάση άρ. 110 Σ αποκλείστηκε η 
συμμετοχή των πολιτών από  την αναθεώρηση του Συντάγματος και προβλέφθηκε ότι η 
αναθεώρηση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων - την μορφή του 
πολιτεύματος της προεδρευομένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.  

Το καθεστώς της μεταπολίτευσης έπραξε ότι πράττουν όλα τα καθεστώτα που επιδιώκουν να 
διαιωνίσουν την εξουσία τους.  Αλλά όλα κάνουν το ίδιο λάθος, διότι, αφενός ξεχνούν πώς 
ανήλθαν στην εξουσία και αφετέρου παραγνωρίζουν ότι η εξουσία δεν διαιωνίζεται με νομικίστικα 
κόλπα.

Τώρα που η μεταπολίτευση καταρρέει και τίθεται ολοένα και πιο επιτακτικό το αίτημα της αλλαγής 
του Συντάγματος με την συμμετοχή των πολιτών μέσω δημόσιας διαβούλευσης και 
δημοψηφισμάτων, οι ελεεινοί εκπρόσωποί της επικαλούνται το Σύνταγμα που ψήφισαν ερήμην 
του λαού για να υποστηρίξουν ότι, δυνάμει του άρ. 110 δεν προβλέπεται ούτε αλλαγή του 
πολιτεύματος, ούτε συμμετοχή των πολιτών σε αναθεώρηση του Συντάγματος. Ξέχασαν όμως ότι 
και εκείνοι ανήλθαν στην εξουσία και θέσπισαν την αναθεώρηση του 1975 βασισμένοι στο 
δημοψήφισμα του 1974 το οποίο, αν και δεν προβλεπόταν θεσμικά, κρίθηκε έγκυρο 
αποφαινόμενο μάλιστα και για την αλλαγή μη αναθεωρητέων συνταγματικών διατάξεων.

Πρέπει να αποφασίσουν: Ή το δημοψήφισμα του 1974 ήταν αντισυνταγματικό, οπότε πρέπει να 
επανέλθει ο βασιλιάς, ή το δημοψήφισμα είναι έγκυρο, οπότε  θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι σε 
ανάλογες περιπτώσεις εθνικής, κοινωνικής, ή οικονομικής κατάρρευσης της χώρας και της 
κοινωνίας, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα με απόφασή τους να επανιδρύουν το κράτος τους. 

      Ή με τον λαό ή με τον βασιλιά. 
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Ή ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΟ Ή ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο ιστολόγιο “Ισηγορία”, στις 8 Ιουνίου 2016.



      Συλλογή υπογραφών στο Avaaz:
Σώστε το Νερό από την Ιδιωτικοποίηση

27

Προς την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ελληνική Δικαιοσύνη

Εμείς οι Έλληνες πολίτες που υπογράφουμε την παρούσα επιστολή, είμαστε αντίθετοι στην 
πώληση σε ιδιώτες των εταιριών Ύδρευσης σε όλη την ελληνική Επικράτεια.

Θεωρούμε ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι εις βάρος του 
κοινωνικού συμφέροντος και επιφυλασσόμαστε για 
το δικαίωμα μιας ιδιωτικής εταιρίας, αλλά και 
οποιασδήποτε νομικής μορφής να έχει στην ιδιο-
κτησία της αποκλειστικά ή μερικά δικαιώματα χρή-
σης των υδάτινων πόρων που αποτελούν φυσικό 
αγαθό και μάλιστα απολύτως απαραίτητο για την 
επιβίωση ανθρώπων, φυτών και ζώων, αγαθό που 
προστατεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
(οδηγία πλαίσιο 2000/60) (1) και τον ΟΗΕ που στις 
28 Ιουλίου 2010 ενέκρινε ψήφισμα, για να 
προσθέσει την πρόσβαση σε καθαρό νερό στη δια-
κήρυξή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(AG/10967) (2).

Σχετικά με την ΕΥΔΑΠ, που επί ιδρύσεώς της (Ν.1068-1980) ανήκε αποκλειστικά στο κράτος, 
παρακολουθήσαμε ήδη την σταδιακή αλλαγή του θεσμικού της πλαισίου κατά την 
μετοχοποίηση της επί πρωθυπουργίας Κ. Σημίτη (Ν.2794-1999) και αμφισβητούμε καταφανώς 
την ορθότητα της πιο πρόσφατης εξέλιξης εκείνης του να συμπεριληφθεί η ΕΥΔΑΠ καθώς και 
η κερδοφόρα ΕΥΑΘ (4) στην ανώνυμη εταιρία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ν3986-2011) (3) που όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.2 
«Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου 
χρέους της χώρας». (5) Εκτός της ΕΥΔΑΠ, άμεση σχέση με τους υδάτινους πόρους έχει και η 
ΔΕΗ. Οι τεχνητές λίμνες, οι ταμιευτήρες και τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια είναι βασικά στην 
ύδρευση και άρδευση μέσω των δημοτικών σχετικών επιχειρήσεων. Η πώληση τέτοιων 
περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ είναι το ίδιο κατακριτέα. (6)(7)

Η νομοθεσία στις Η.Π.Α, που απαγορεύει ή περιορίζει τη συλλογή βρόχινου νερού υπό τη 
μονότονη ρητορική της «προστασίας» των πόρων, δείχνει την τάση που επικρατεί. Αν οι 
ιδιωτικοποιήσεις σήμερα αφορούν υπηρεσίες και υποδομές αύριο έχουν ως στόχο τους ίδιους 
τους φυσικούς πόρους που αποτελούν συλλογικό αγαθό. Παράλληλα, κρύβουν επιμελώς το 
μόνο πραγματικό ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών στον τομέα της ύδρευσης, δηλαδή το 
κέρδος.

Ίσως η Ελληνική κυβέρνηση αγνοεί περιστατικά όπως τα ακόλουθα:

Χιλή: Η Παγκόσμια Τράπεζα επέβαλλε σαν δανειοδοτικό όρο στη χώρα εγγύηση κέρδους 
33% στη γαλλική εταιρία ύδρευσης Suez Lyonnaise des Eaux

Αυστραλία: Το 1998, λίγο καιρό αφότου ανέλαβε την ύδρευση η γαλλική Suez Lyonnaise 
des Eaux το νερό στο Σύδνεϋ βρέθηκε μολυσμένο από παράσιτα και κρυπτοσπορίδια.

Καναδάς: Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού μολύνθηκαν από το βακτηριο E 
coli στο Walkerton του Ontario ύστερα από την ιδιωτικοποίηση του ελέγχου ποιότητας του 
νερού που πέρασε στον έλεγχο της A&L Labs. Η εταιρία χαρακτήρισε τα αποτελέσματα των 
ελέγχων «απόρρητη πνευματική ιδιοκτησία» και αρνήθηκε να τα κοινοποιήσει.
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Μαρόκο: Οι καταναλωτές είδαν την τιμή του νερού να ανεβαίνει 3 φορές πάνω αφότου 
ιδιωτικοποιήθηκε η εταιρία ύδρευσης στην Casablanca.

Αργεντινή: Όταν θυγατρική της Suez Lyonnaise des Eaux αγόρασε την κρατική επιχείρηση 
νερού Obras Sanitarias de la Nacion, οι τιμές διπλασιάστηκαν και η ποιότητα του νερού 
χειροτέρευσε. Η εταιρία αναγκάστηκε να αποχωρήσει όταν οι κάτοικοι μαζικά αρνήθηκαν να 
πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

Μ. Βρετανία: Οι λογαριασμοί ύδρευσης και αποχέτευσης αυξήθηκαν κατά 67% μεταξύ 1989 
και 1995. Το ποσοστό διακοπών των παροχών ανέβηκε κατά 177%

Ν. Ζηλανδία: Οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την εμπορευματο-
ποίηση του νερού.

Ν. Αφρική: Το νερό έγινε απροσπέλαστο, πανάκριβο και μη ασφαλές όταν η εταιρία Suez 
Lyonnaise des Eaux ανέλαβε την ύδρευση στο Johannesburg. Υπήρξαν εκτεταμένες μολύν-
σεις και χιλιάδες άνθρωποι είδαν την παροχή τους να διακόπτεται.

Βολιβία: Το 1999 η Παγκόσμια Τράπεζα συστήνει ιδιωτικοποίηση της δημοτικής εταιρίας 
ύδρευσης της Cochabamba, Servicio Municipal del Agua Potable y Alcantarillado 
(SENIAPA). Αξιωματούχοι της τράπεζας απείλησαν ανοιχτά να παρακρατήσουν 600 
εκατομμύρια $ από την δανειακή σύμβαση αν η Βολιβία δεν αποδεχόταν.

Εκπρόσωποι της εταιρίας Suez Lyonnaise des Eaux, κατόχου του 5,46% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εισηγμένης ΕΥΑΘ (8) σύμφωνα με τον κ. Παπαδάκη αφού εξέφρασαν το 
ενδιαφέρον τους για την ιδιωτικοποίηση, γνωστοποίησαν ότι θα έχουν συνάντηση με τον 
διευθύνοντα σύμβουλο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
(ΤΑΙΠΕΔ), Κώστα Μητρόπουλο, προκειμένου να κοινοποιήσουν και επισήμως την πρόθεση 
συμμετοχής στον σχετικό διαγωνισμό. Στην πρώτη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης, η Suez είχε 
συγκροτήσει κοινοπραξία με την ΑΚΤΩΡ. .(6-6-2012 Καθημερινή) 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_06/06/2012_484426

Γι αυτούς τους λόγους αλλά και για τον λόγο ότι δεν αναγνωρίζουμε σε κανέναν αιρετό ή μη 
προσωρινό διαχειριστή της δημόσιας περιουσίας, σε εθνικό, περιφερειακό ή δημοτικό 
επίπεδο, το ηθικό δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις σε θέματα που υπερβαίνουν το πεδίο 
δράσης ακόμη και της αρχής του κράτους, που δεν είναι αέναο, ζητούμε να αποσυρθούν οι 
εταιρίες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, αλλά και όποιες άλλες δημοτικές εταιρίες ύδρευσης από το μενού 
των αποκρατικοποιήσεων και να προστατευθούν οι πηγές σε όλη την επικράτεια. Δηλώνουμε 
ως πολίτες επαρκώς ευχαριστημένοι από την λειτουργία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και 
εκφράζουμε δημόσια τη βούλησή μας να αντισταθούμε με κάθε νόμιμο μέσο και με συλλογικές 
δράσεις διαμαρτυρίας σε περίπτωση που δεν εισακουστούμε.

Σε μια εποχή που η δημόσια παιδεία και υγεία συρρικνώνονται ως πολυτέλειες που δεν 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Αν το βασικό κοινωνικό 
συμβόλαιο, εκείνο της ανταποδοτικότητας καταρρεύσει, κανείς πολίτης δεν θα υποχρεούται να 
πληρώνει έμμεσους και άμεσους φόρους. Ακόμη κι αν προχωρήσετε ερήμην μας, εμείς οι 
Έλληνες πολίτες θα αγωνιστούμε να ακυρώσουμε αυτήν σας την ενέργεια όπως συνέβη στο 
Παρίσι την 1/1//2010. (9)

Όπως έχει δείξει η ιστορία των ιδιωτικοποιήσεων, το νερό πάντα γυρνάει στην πηγή του.

Υπογράψτε εδώ: 
https://secure.avaaz.org/el/petition/SAVE_GREEK_WATER_FROM_PRIVATIZATI

ON_SOSTE_TO_NERO_APO_TEN_IDIOTIKOPOIESE/
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Τι είναι το
European Citizens’ Initiative; 

     1   2012,    ,   7 Από την η Απριλίου ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτες από τουλάχιστον
- ,      –    12  Κράτη Μέλη μπορούν με τις υπογραφές τους εφόσον συλλεχθούν εντός μηνών

–            . να ζητήσουν από την Κομισιόν να νομοθετήσει πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα
 ,         Απαραίτητη προϋπόθεση το ζήτημα αυτό να βρίσκεται εντός δικαιοδοσίας

 . . της Ε Ε

Άρθρο 11, παρ.4: Όχι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες σημαντικού αριθμού 
Κρατών-Μελών μπορούν να πάρουν την πρωτοβουλία και να ζητήσουν από την Κομισιόν, 
εντός του πλαισίου των εξουσιών της, να υποβάλει κατάλληλη πρόταση για ζητήματα που οι 
πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομοθετική πράξη της Ένωσης, με σκοπό την εφαρμογή των 
Συμφωνιών. 

Οι διαδικασίες και οι συνθήκες που απαιτούνται για μία τέτοια πρωτοβουλία πολιτών θα 
διευκρινιστούν σε συμφωνία με την 1η παράγραφο του Άρθρου 24 της Συμφωνίας για τη 
Λειτουργία της Ε.Ε.

Άρθρο 24, παρ. 1 [Συμφωνία για τη Λειτουργία της Ε.Ε.]: Το Ευρωκοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δρώντας εντός των κανονισμών και σε συμφωνία με την συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, θα φροντίσουν για τις διαδικασίες και τις συνθήκες που θα διέπουν τις πρωτο-
βουλίες πολιτών, εντός του πνεύματος του Άρθρου 11 της Συμφωνίας για την Ε.Ε., συμπερι-
λαμβανομένου του ελαχίστου αριθμού των Κρατών-Μελών από τα οποία θα πρέπει να 
προέρχονται οι πολίτες. 

Άρθρο 11, παρ.4: Όχι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες σημαντικού αριθμού 
Κρατών-Μελών μπορούν να πάρουν την πρωτοβουλία και να ζητήσουν από την Κομισιόν, 
εντός του πλαισίου των εξουσιών της, να υποβάλει κατάλληλη πρόταση για ζητήματα που οι 
πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομοθετική πράξη της Ένωσης, με σκοπό την εφαρμογή των 
Συμφωνιών. 

Οι διαδικασίες και οι συνθήκες που απαιτούνται για μία τέτοια πρωτοβουλία πολιτών θα 
διευκρινιστούν σε συμφωνία με την 1η παράγραφο του Άρθρου 24 της Συμφωνίας για τη 
Λειτουργία της Ε.Ε.

Άρθρο 24, παρ. 1 [Συμφωνία για τη Λειτουργία της Ε.Ε.]: Το Ευρωκοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δρώντας εντός των κανονισμών και σε συμφωνία με την συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, θα φροντίσουν για τις διαδικασίες και τις συνθήκες που θα διέπουν τις πρωτο-
βουλίες πολιτών, εντός του πνεύματος του Άρθρου 11 της Συμφωνίας για την Ε.Ε., συμπερι-
λαμβανομένου του ελαχίστου αριθμού των Κρατών-Μελών από τα οποία θα πρέπει να 
προέρχονται οι πολίτες. 

Συνθήκη της 
Λισαβόνα 
για την ΕΕ 

Η ομάδα “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ” από τον 
Νοέμβριο του 2015 βρίσκεται μεταξύ των υποστηρικτών της 
καμπάνιας “ECI Campaign” για τη βελτίωση του μόνου 
θεσμού στην Ε.Ε. που επιτρέπει την άμεση συμμετοχή των 
πολιτών.



 Δημοψηφίσματα με 
πρωτοβουλία πολιτών
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Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να βρείτε το έντυπο υποστήριξης. Παρακαλούμε, τυπώστε το, συμπληρώστε 
τα στοιχεία και στείλτε το στο: referendums@yahoo.gr

Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωσή σας όσον αφορά σε ενέργειες 
υπέρ της θεσμοθέτησης δημοψηφισμάτων με πρωτοβουλία πολιτών.

Στη σελίδα https://greekdimo.wordpress.com μπορείτε να ενημερώνεστε για νέα και δράσεις σχετικά με 
δημοψηφίσματα ανά τον κόσμο.

Στο mail referendums@yahoo.gr μπορείτε, επίσης, να μας στείλετε αίτημα διαγραφής των στοιχείων σας από 
την βάση δεδομένων μας.

Δημοκρατία, δεν είναι απλά να επιλέγουμε αντιπροσώπους κάθε τέσσερα χρόνια, δημοκρατία, δεν

είναι σε καμία περίπτωση να αποφασίζουν άλλοι για εμάς. Δημοκρατία, είναι να αποφασίζουμε 
μαζί. Δημοκρατία, είναι το πολίτευμα στο οποίο όλοι οι πολίτες έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
ευκαιρίες στην κατάθεση προτάσεων, στη διαβούλευση και στη λήψη αποφάσεων, οποτεδήποτε 
και για οποιοδήποτε πολιτικό ζήτημα επιθυμούν.

Σε ένα κράτος με την έκταση και τον πληθυσμό της Ελλάδας αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μό-
νο μέσα από την αποσυγκέντρωση της εξουσίας. Μπορεί να υλοποιηθεί μόνο αν οι πολίτες έχουν 
το δικαίωμα και τους θεσμούς να αποφασίζουν για οτιδήποτε αυτοί επιθυμούν.  

Είναι απαραίτητο, πλέον, να εμπλουτίσουμε όσο το συντομότερο δυνατόν το αμιγώς κοινοβου-
λευτικό μας πολιτικό σύστημα με θεσμούς πραγματικής δημοκρατίας, όπως τα δημοψηφίσματα 
πρωτοβουλίας πολιτών. Μέσω των δημοψηφισμάτων πρωτοβουλίας πολιτών (και όχι των 
πολιτικών) μπορούμε να αποφασίζουμε για οτιδήποτε και οποτεδήποτε το επιθυμούμε – με  σεβα-
σμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το Σύνταγμα, το οποίο εμείς θα δημιουργήσουμε.

Aυτός είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε την συλλογή υπογραφών υπέρ της επίσημης θεσμοθέτησης 
σε εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο των Δημοψηφισμάτων μετά από πρωτοβουλία 
πολιτών – και όχι των πολιτικών, όπως ισχύει σήμερα. Κάνουμε, δηλαδή, αυτό που θα κάναμε αν 
είχαμε το δικαίωμα να καλέσουμε μια Συνταγματική πρωτοβουλία πολιτών. 

Η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί τον πυρήνα της Δημοκρατικής λειτουργίας ενός πολιτεύματος. 
Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς πολίτες και σε αυτό ακριβώς σκοπεύει η προσπάθεια 
αυτή. Στο να αυτομετασχηματισθούμε σε πολίτες, σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για ό,τι 
συμβαίνει γύρω τους και απαιτούν να αποφασίζουν αυτοί.

 

Θα καταφέρουμε τα παραπάνω αν είμαστε πολλοί. Χωρίς αποκλεισμούς και “πιστοποιητικά”. Όσο 
περισσότεροι είμαστε, τόσο δυσκολότερο θα γίνεται για την πολιτική ελίτ να μας αρνείται το 
δικαίωμα να αποφασίζουμε εμείς. Αυτή η ριζική πολιτική αλλαγή θα γίνει μόνο αν το 
επιθυμήσουμε. Αν νιώσουμε πως είναι δική μας υποχρέωση να εργαστούμε για αυτό. Η αλλαγή 
αυτή θα έρθει μόνο αν και εσύ, που διαβάζεις αυτό το κείμενο, αποφασίσεις πως είναι και δική 
σου “δουλειά” να αλλάξει το αδιέξοδο, άδικο και ανελεύθερο πολιτικό μας σύστημα. 

Αν συμφωνείς με όλα αυτά, δήλωσε το και βοήθησε στην εξάπλωση της ιδέας. Αυτό είναι πολύ 
σημαντικότερο από ό,τι, ίσως, πιστεύεις. Ένα μικρό βήμα από όλους μας μπορεί να αλλάξει τον 
κόσμο μας! 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

mailto:referendums@yahoo.gr
https://greekdimo.wordpress.com/
mailto:referendums@yahoo.gr
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ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ;   ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ!  

Επιθυμούμε την Συνταγματική θεσμο-
θέτηση  δημοψηφισμάτων  με  πρωτο-
βουλία  πολιτών,  τόσο  σε  εθνικό  όσο  
σε περιφερειακό και δημοτικό 
επίπεδο. 

Ζητούμε την θεσμοθέτηση των  παρα-
κάτω δημοψηφισμάτων: 

I. Ακυρωτικό δημοψήφισμα. Κάθε 
νόμος του Κοινοβουλίου μπορεί να 
ακυρωθεί με δημοψήφισμα 

II.  Δημοψήφισμα  Συνταγματικής  και 
νομοθετικής  πρωτοβουλίας  πολιτών. 
Οι πολίτες προτείνουν νόμο ή νέο 
άρθρο στο Σύνταγμα μέσω της 
συλλογής υπογραφών υποστήριξης 
της πρότασης τους.  

III. Δημοψήφισμα ανάκλησης αιρετών 
αξιωματούχων. Για  κάθε πολιτικό ο 
οποίος  δεν  τιμά  τις  δεσμεύσεις  του 
απέναντι στους πολίτες.  

IV. Υποχρεωτικό δημοψήφισμα. Για 
οποιαδήποτε αλλαγή στο Σύνταγμα 
καθώς και για κάθε σημαντική 
διακρατική συμφωνία 

Τα παραπάνω διεξάγονται ύστερα από 
σχετικό αίτημα το οποίο υπογράφουν 
τουλάχιστον 100.000 πολίτες. 

Εξαίρεση αποτελεί το υποχρεωτικό 
δημοψήφισμα το οποίο καλείται χωρίς 
την συλλογή υπογραφών.  

Τα όρια υπογραφών σε περιφερειακό 
και δημοτικό επίπεδο θα οριστούν 
ανάλογα του αριθμού των 
ψηφοφόρων  

Το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος 
οφείλει να είναι δεσμευτικό.  

 ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ; ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ! 

Επώνυμο:  

Όνομα: 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Δήμος κατοικίας: 

Τηλέφωνο: 

e-mail:  

Ημερομηνία:  

Υπογραφή: 

 

Επιθυμώ το ονοματεπώνυμο μου να 
εμφανίζεται στην σελίδα 
https://greekdimo.wordpress.com  

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

Μπορείτε να μας στείλετε τα στοιχεία 
σας και διαδικτυακά στο mail: 
referendums @yahoo.gr 

Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά 
και  μόνο  για  την  ενημέρωση  σας  όσο  αφορά  σε 
ενέργειες υπέρ της θεσμοθέτησης δημοψη-
φισμάτων με πρωτοβουλία πολιτών. 

Στη σελίδα https://greekdimo.wordpress.com  μπο-
ρείτε να ενημερώνεστε για νέα και δράσεις σχετικά 
με δημοψηφίσματα ανά τον κόσμο 

Στο mail referendums@yahoo.gr μπορείτε επίσης να 
μας στείλετε αίτημα διαγραφής των στοιχείων σας 
από την βάση δεδομένων μας. 
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