
 
           ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ; 
 
Στις 8 Μαΐου του 2010 υπογράφηκε το πρώτο µνηµόνιο µε τον τότε Ευρωπαϊκό Μηχανισµό 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EFSM). 
  Η δανειακή σύµβαση αυτή,από την οποία προέκυπτε το πρώτο µνηµόνιο, υπογράφτηκε µεταξύ 
ενός κράτους (Ελλάδα) και ενός οργανισµού (EFSM), που έχει την µορφή νοµικού προσώπου, 
όπως µια τράπεζα, το δε νοµικό καθεστώς υπαγωγής των δυο µελών ήταν το Αγγλικό δίκαιο. 
  Στο εσωτερικό της χώρας µας αρκετοί συνταγµατολόγοι είχαν προειδοποιήσει ότι όποιος 
υπογράφει – στηρίζει την σύµβαση αυτή πράττει πράξη εσχάτης προδοσίας και δικάζεται σύµφωνα 
µε το άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα. (Κασιµάτης Κατρούγκαλος κ.α.). 
  Την εφαρµογή αυτού του µνηµονίου ανέλαβαν η υπάρχουσα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Γ.Α.Π και 
έπειτα η κυβέρνηση Παπαδήµου.  
 
Στις επόµενες εκλογές του 2012, το διακύβευµα τους ήταν το, ΜΝΗΜΟΝΙΟ – ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΟ.  
 
  Φυσικά όχι µόνο δεν σκίστηκαν τα µνηµόνια, αλλά υπογράφηκε το δεύτερο, µε την παράλληλη 
παράταση της δανειακής σύµβασης του 2010.  
  Έχουµε λοιπόν την ουσιαστική διάλυση του ΠΑΣΟΚ µε την προσκόλληση αρκετών από τα 
στελέχη του στον τότε έντονα αντιµνηµονιακό ΣΥΡΙΖΑ.  
 
  Ο Σαµαράς, το 2014, µη µπορώντας να περάσει όλα τα µέτρα του δεύτερου µνηµονίου παραδίδει 
την κυβέρνηση στο µόνο αντιµνηµονιακό χώρο που είχε προκύψει, στον ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που µε 
το σύνθηµα της ``Ελπίδας`` ανέλαβε την εξουσία, πάλι δε το διακύβευµα των εκλογών της 25 
Ιανουαρίου του 2015 ήταν, ΜΝΗΜΟΝΙΟ – ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΟ. 
Η πρώτη πράξη της νέας κυβέρνησης ήταν να υπογράψει την παράταση της δανειακής σύµβασης 
του 2010 - 2012 µέχρι τον Ιουνίου του 2015. 
 Στις 14 του περασµένου Αυγούστου υπογράφηκε από την άνω συγκυβέρνηση το τέλος αυτού που 
λέµε <<Κράτος της Ελλάδας>>, µε την εκχώρηση του στον νέο``Ευρωπαϊκό Μηχανισµό 
Στήριξης`` Ε.Μ.Σ και το τρίτο κατά σειρά µνηµόνιο, που ουσιαστικά µετατρέπει την Ελλάδα από 
κράτος δικαίου, σε απλό <<Γεωγραφικό προσδιορισµό>>, σε θέση δηλαδή, όπως λέµε ``στη θέση 
απογιούρισµα``. 
Ο Ε.Μ.Σ µε τον οποίο συνάψαµε την νέα σύµβαση δεν είναι φυσικό πρόσωπο όπως ήταν ο EFSM 
αλλά ένα ΥΠΕΡ – ΚΡΑΤΟΣ, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 της συνθήκης θέσπισης του:  
 
ΑΡΘΡΟ 32  
Νοµικό καθεστώς, προνόµια και ασυλίες  
1. Για να είναι σε θέση ο ΕΜΣ να εκπληρώνει τον σκοπό του, παρέχονται στον ΕΜΣ στο έδαφος 
κάθε µέλους του ΕΜΣ το νοµικό καθεστώς και τα προνόµια και ασυλίες που προσδιορίζονται στο 
παρόν άρθρο. Ο ΕΜΣ επιδιώκει να αποκτήσει αναγνώριση του νοµικού καθεστώτος και των 
προνοµίων και ασυλιών του σε άλλα εδάφη στα οποία ασκεί δραστηριότητες ή διατηρεί περιουσιακά 
στοιχεία  
2. Ο ΕΜΣ διαθέτει πλήρη νοµική προσωπικότητα· έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα:  
α) να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία,  
β) να συµβάλλεται,  
γ) να είναι διάδικος και  
δ) να συνάπτει συµφωνία και/ή πρωτόκολλα για την έδρα, όποτε είναι αναγκαίο, για την εξασφάλιση 
της αναγνώρισης και της επιβολής του νοµικού καθεστώτος και των προνοµίων και ασυλιών του.  



4. Η περιουσία, οι χρηµατοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ, ανεξαρτήτως 
τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας έναντι έρευνας, επίταξης, δήµευσης, απαλλοτρίωσης ή 
οποιασδήποτε άλλης µορφής κατάσχεσης, αφαίρεσης ή δέσµευσης βάσει εκτελεστικών, δικαστικών, 
διοικητικών ή νοµοθετικών µέτρων.  
 
8. Στον βαθµό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην 
παρούσα συνθήκη, όλη η περιουσία, οι χρηµατοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του 
ΕΜΣ δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισµό, ρύθµιση, έλεγχο και µορατόρια οποιασδήποτε φύσεως. 
Όλη η συνθήκη στην πάρα κάτω διεύθυνση: 
http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2012_51/Stability.pdf 
Με λίγα λόγια όποιος από εδώ και πέρα µας πει ότι εντός αυτού του µηχανισµού (που συνεπάγεται 
εντός της Ε.Ενωσης) θα µπορέσει να κινηθεί υπέρ του λαού είναι λίαν επιεικώς πολιτικός 
απατεώνας. 
Άρα για το υπάρχων πολιτικό σύστηµα το διακύβευµα αυτών των εκλογών είναι: 
ΚΑΛΗ εφαρµογή – ΚΑΚΗ εφαρµογή, του µνηµονίου, ποιος δηλαδή θα µπορέσει να εφαρµόσει τα 
προβλεπόµενα δίχως να πέσει σύντοµα. 
Ο πάρα κάτω πίνακας είναι ενδεικτικός για το πως είναι τοποθετηµένα τα υπάρχοντα κόµµατα του 
κοινοβουλίου µας για να αντιληφθούµε εύκολα ότι στην πραγµατικότητα και επί της ουσίας οι 
παρελκύσεις επί της πολιτικής είναι ελάχιστες: 
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Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε στον πίνακα, η συντριπτική πλειοψηφία των κωµάτων είναι 
καθαρά υπέρ της Ε. Ενωσης, αλλά και υπέρ του µνηµονίου. Η κυβέρνηση που θα προκύψει θα έχει 
πάνω από 200 βουλευτές, µε τον Μειµαράκη πρωθυπουργό, (της γνωστής στην Κρήτη οικογενείας 
δοσίλογων και µαυραγοριτών), έτσι ώστε να µπορεί να εφαρµόσει το τρίτο το τέταρτο και το 
πέµπτο µνηµόνιο. Θα είναι δηλαδή µια κοινοβουλευτική χούντα που όµοια της δεν θα έχουµε 
ξαναδεί. 
Είµαστε σχεδόν δυο εβδοµάδες πριν τις τελευταίες εκλογές, µε την µορφή που γνωρίζουµε έως 
τώρα, µε τον κόσµο απελπισµένο, λόγω ότι η ελπίδα ΣΥΡΙΖΑ δεν ήρθε ποτέ, αλλά και φοβισµένο 
για το µέλλον, µη έχοντας άλλη λύση για την πατρίδα.  
Οι περισσότεροι σκέφτονται να µην συµµετέχουν στην ψηφοφορία, η να ψηφίσουν κόµµατα τύπου 
Λεβέντη η Κυνηγών.  
Και στους δυο θα ήθελα ευγενικά να τους συµβουλέψω ότι πρέπει να αναρωτηθούν τα εξής: 

1) Ποιο πραγµατικά είναι το διακύβευµα αυτών των εκλογών;; 



2) Ποιοι νοµίζουµε ότι είµαστε σαν λαός;;  
Το πραγµατικό διακύβευµα είναι ΕΛΛΑ∆Α η ΕΥΡΩΠΗ της Μερκελ και του Ολαντ; και ναι, 
είµαστε ΨΗΦΟΛΑΟΣ, που έχουµε µάθει να εκφραζόµαστε µε την ψήφο µας.  
Στο δηµοψήφισµα του Ιουλίου, που µετά από πολλά χρόνια ο λαός µας ένοιωσε την ανάγκη να 
πάρει θέση, ενωθήκαµε δεξιοί και αριστεροί δίνοντας ένα ισχυρό µήνυµα του 61,3% αντιδρώντας 
σε αυτήν την πολιτική και σε αυτό το µέλλον που µας ετοιµάζουν. 
Άρα λοιπόν το επιχείρηµα ότι δεν θα συµµετέχω σε αυτή την σκευωρία γιατί έτσι θα νοµιµοποιήσω 
το πολιτικό σύστηµα, δεν στέκει. Θα πρέπει να αντιληφθούµε ότι ο τρόπος αντίδρασης που στηρίζει 
ο λαός θα πρέπει να είναι ειρηνικός όπως η ψηφοφορία. Η µη συµµετοχή δεν µας κάνει 
διαφορετικούς η αφυπνισµένους, αντίθετα µας κάνει µέρος του συστήµατος που θα επιθυµούσε να 
συµµετέχουν όσον το δυνατόν λιγότεροι.  
Το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο, Ε.ΠΑ.Μ συµµεριζόµενο την θέληση του λαού µας να ανατρέψει το 
υπάρχον σύστηµα αλλά µε ειρηνικούς τρόπους, συµµετέχει σε αυτές τις εκλογές προτάσσοντας 
πέντε βασικά συνθήµατα: 

1) ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
2) ΕΘΝΗΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 
3) ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
4) ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
5) ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

Το Ε.ΠΑ.Μ έχοντας αποδείξει την σταθερότητα των θέσεων του από την ίδρυση του, δηλώνει µε 
τον ποιο επίσηµο και κατηγορηµατικό τρόπο, ότι η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από προστάτες και 
δανειστές. Γιατί τούτος ο λαός ήταν πάντοτε στην ιστορία του αυτάρκης, αλλά ιδιαίτερα, αυτός ο 
λαός έχει µάθει να απαντά στους εκβιασµούς των ξενών µε ένα µεγάλο ΟΧΙ. ∆εν µπορεί να δεχτεί 
αυτό που είπε ο Τσίπρας ότι επειδή εκβιάστηκα έφερα το µνηµόνιο. 
Έχει αποδείξει όµως ότι, το ΟΧΙ του, το υποστηρίζει ακόµα και µε αίµα, για αυτό λοιπόν δεν έχει 
να φοβηθεί τίποτα. 
Με την ψήφο στο Ε.ΠΑ.Μ θα το βοηθήσουµε να αποδείξει εµπράκτως, εισερχόµενο σε αυτό το 
σύστηµα ότι µπορεί να εκπροσωπήσει το διαφορετικό, που πάντα όµως, έχει σαν αφετηρία του το 
καλό αυτού του πονεµένου λαού. Η τεράστια διαφορά µας είναι ότι εµείς αγαπάµε αυτόν τον λαό 
όπως ακριβώς είναι, διότι είµαστε αναπόσπαστο κοµµάτι του.  
∆εν µας θέλουν όµως, διότι µε την είσοδο του Ε.ΠΑ.Μ στην βουλή, από την πρώτη ήµερα θα φανεί 
ότι στο σύνολο τους οι υπόλοιποι είναι ταγµένοι, µε τον Α η Β τρόπο στο σύστηµα που κατακλέβει  
χρόνια τώρα την πατρίδα µας. Θα φανεί αµέσως ότι τούτος ο λαός δεν µεταλλάχτηκε µέσα σε µια 
γενιά, όπως έντεχνα προσπαθούν να µας εµφυτεύσουν, αλλά τιµώντας τους προγόνους του εκτελεί 
το ιστορικό καθήκον της υπεράσπισης της πατρίδας.  
Πρώτα η πατρίδα λοιπόν είναι το βασικό διακύβευµα που δυστυχώς σε αυτή τη φάση µόνο το 
Ε.ΠΑ.Μ εκφράζει. 
Να γιατί εσείς που µε εγκληµατική αδιαφορία δεν θα πάτε να ψηφίσετε, αλλά και αυτοί που θα 
πάνε για να στηρίξουν τα κόµµατα της προδοσίας, θα πρέπει να το σκεφτείτε πολύ καλά πριν το 
κάνετε. 
 Το Ε.ΠΑ.Μ είναι κίνηµα εξουσίας που διαθέτει το ποιο κοστολογηµένο και άµεσα εφαρµόσιµο 
πρόγραµµα για την διάσωση και την πραγµατική έξοδο µε ειρηνικό τρόπο από την κρίση. Έχει 
µελετήσει βήµα προς βήµα τις απαραίτητες πράξεις που θα µας βγάλουν από το απόλυτο χάος που 
µας οδηγούν οι δανειστές µε τους συνεργάτες τους. 
Παρακαλώ επισκεφτείτε τις κάτω ιστοσελίδες για να µελετήσετε τις προτάσεις και τις λύσεις του 
προγράµµατος µας: 
www.epamhellas.gr                                                       
http://seisaxthia-epam.blogspot.gr                                          
http://dimitriskazakis.blogspot.gr                                Ευχαριστώ 
                                                                                            µε τιµή 
                                                                                 Κώστας Αν. ∆έδες 
                                                                     Γ` Συντονιστής του πυρήνα Μεγαρέων του Ε.ΠΑ.Μ 


