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∆ΗΛΩΣΗ
Άµεση απόσυρση του δηµοψηφίσµατος και επανέναρξη διαπραγµατεύσεων
Το Σάββατο 27 Ιουνίου το Ελληνικό Κοινοβούλιο µε βάση τα µέχρι εκείνη τη στιγµή
αποτελέσµατα της διαπραγµάτευσης και την ΕΓΓΥΗΣΗ της Ελληνικής Κυβέρνησης ότι δεν θα
υπάρξουν capital controls ψήφισε υπερ της διεξαγωγής ενός δηµοψηφίσµατος µε βάση το
οποίο ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα έπαιρνε την τύχη της διαπραγµάτευσης στα χέρια του
και θα αποφάσιζε ο ίδιος για το µέλλον του.
Την παραπάνω απόφαση δηµοψηφίσµατος ακολούθησαν δυστυχώς δύο πολύ άσχηµες
εξελίξεις: το κλείσιµο των τραπεζών µε την ταυτόχρονη επιβολή capital controls και η µη
αποδοχή της παράτασης του προγράµµατος από τους δανειστές κάτι που οδήγησε στη λήξη
του στις 30 Ιουνίου.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός απέστειλε δύο επιστολές στους θεσµούς στις 30 Ιουνίου όπου
αιτείται νέο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα 29 δις αποδεχόµενος ως βάση συνέχισης
διαπραγµάτευσης την τελευταία (βελτιωµένη) πρόταση των θεσµών της 28ης Ιουνίου 2015 και
προτείνοντας πλέον συγκεκριµένες βελτιώσεις επ’ αυτής.
Είναι προφανές, ότι µε βάση την παραπάνω πρόταση-επιστολή του Πρωθυπουργού
∆ΕΝ υφίσταται πλέον κανένα ζήτηµα δηµοψηφίσµατος καθώς σε συνθήκες πόλωσης
καλείται πλέον ο ελληνικός λαός να αποφασίσει ΝΑΙ ή ΟΧΙ πάνω σε µια πρόταση των θεσµών
που η ίδια η Κυβέρνηση την έχει ήδη αποδεχτεί ως βάση συνέχισης της διαπραγµάτευσης.
Με βαθύ αίσθηµα ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό και τους ψηφοφόρους µου,
συναισθανόµενος απόλυτα την αβεβαιότητα στην οποία έχει περιέλθει η χώρα µετά τις
παραπάνω εξελίξεις και συντασσόµενος απόλυτα µε τη δήλωση του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε την οποία «Η παρουσία της χώρας στο ευρώ είναι εθνικός
µονόδροµος όχι µόνο για οικονοµικούς λόγους αλλά και για εθνικούς λόγους - Ενα
δηµοψήφισµα έχει νόηµα όταν γίνεται σε συνθήκες που δεν προκαλούν διχασµό.»

ΖΗΤΩ
την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ του δηµοψηφίσµατος και την ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στο
τραπέζι των διαπραγµατεύσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης µε στόχο την επίτευξη
συµφωνίας µέχρι το αργότερο τις 20 Ιουλίου (ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας πληρωµής
οµολόγου ΕΚΤ ύψους 3,5 δις µε συνέπεια άµεση χρεωκοπία µε ενεργοποίηση του όρου cross
default, σε περίπτωση µη πληρωµής του) που είναι η τελευταία δυνατή ηµεροµηνία ώστε να
αποφεύγει µέγιστα δεινά ο τόπος µας.
Είναι ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ για ΟΛΟΥΣ µας.
Η παραµονή της χώρας στο ευρώ και στην ΕΕ είναι Α∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ.
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