ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗ
ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ
τη συνηγορία για την αποκατάσταση της λειτουργίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος
και την απεμπλοκή της Χώρας από το χρέος που κατά παράνομο τρόπο της
επιβλήθηκε
Στις 05/02/2018 το ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ υπέβαλε στην Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου μήνυση-έγκληση-συνηγορία για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας επί τη βάσει
τριών πραγματικών περιστατικών-παραδοχών.

1. Τα Μνημόνια και οι αντίστοιχες Δανειακές Συμβάσεις, ουδέποτε έχουν κυρωθεί από
την Ελληνική Βουλή, όπως επιτάσσει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος.
Στη Βουλή, από το 2010 μέχρι σήμερα, εισήγαγαν προς ψήφιση, μόνο ΣΧΕΔΙΑ Μνημονίων
και ΣΧΕΔΙΑ Δανειακών Συμβάσεων, δηλαδή ανυπόγραφα κείμενα, που τόσο κατά την
ελληνική Συνταγματική τάξη όσο και κατά το Διεθνές Δίκαιο, ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ τη Χώρα μας.
Επιπλέον, στην πορεία, το περιεχόμενό τους άλλαζε, «εμπλουτιζόταν» κατά το δοκούν,
συνομολογούνταν και άλλες μνημονιακές υποχρεώσεις της Χώρας, μόνο με την υπογραφή
του υπουργού, επί τη βάσει της αντισυνταγματικής «εξουσιοδότησης» που του παρασχέθηκε,
πρακτική που ακολουθείται και σήμερα, η οποία και στοιχειοθετεί έγκλημα κατά του
Πολιτεύματος. Το Σύνταγμα προβλέπει ότι μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να κυρώνει με
νόμο ή να απορρίπτει διεθνείς συμβάσεις, που τέτοια είναι τα Μνημόνια και Δανειακές
Συμβάσεις στην ολότητά τους και κατά τη σύμπλεξή τους, οπότε και μετά την κύρωσή τους με
νόμο της Βουλής και μόνο από τη Βουλή (χωρίς εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους), έχουν
δεσμευτική ισχύ για τη Χώρα, τόσο κατά την ελληνική συνταγματική τάξη όσο και κατά το
διεθνές δίκαιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα Μνημόνια δεν δεσμεύουν τη Χώρα, το δε χρέος που
επιβλήθηκε με τις αντίστοιχες Δανειακές Συμβάσεις είναι παράνομο και άκυρο, η Χώρα
οφείλει και μπορεί να μην το πληρώσει.
Περαιτέρω αποτέλεσμα: Ούτε η Βουλή, ούτε ο Ελληνικός Λαός έχει γνώση του
πραγματικού περιεχομένου τους, αφού έχουν συναφθεί και έχουν ισχύσει μόνο με την
υπογραφή του εκάστοτε Υπουργού Οικονομικών, εξουσιοδότηση που κατά αντισυνταγματικό
και ποινικά κολάσιμο τρόπο του παρασχέθηκε.
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2. Μη τήρηση του αποτελέσματος του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015, που
σύμφωνα με το Σύνταγμα έχει δεσμευτικό και επιτακτικό χαρακτήρα.
Το αποτέλεσμα Δημοψηφίσματος του άρθρου 44 του Συντάγματος, συνιστά γνήσιο
Θεμελιώδη Δημοκρατικό Θεσμό του εγκαθιδρυμένου συνταγματικά Δημοκρατικού μας
Πολιτεύματος. Πρόκειται, μάλιστα, για γνήσιο άμεσο-δημοκρατικό Θεσμό, που δεν
αναθεωρείται, και που σαν σκοπό έχει την υλοποίηση της πλειοψηφικής εκδοχής του
εκλογικού σώματος, σε ενεστώτα χρόνο, άμεσα και χωρίς άλλο τι.
Το αποτέλεσμα ενός τέτοιου Δημοψηφίσματος, διατάσσει όλες τις συνταγματικές εξουσίες
(Βουλή, Κυβέρνηση, Δικαστήρια), και την κάθε μια εντός των αρμοδιοτήτων της, να κάνουν
πράξη την Απόφαση του Λαού.
Το ερώτημα που τέθηκε στο εκλογικό σώμα, σύμφωνα με το ΠΔ 38/2015 (ΦΕΚ Α’
63/28.06.2015) που και διενεργήθηκε το Δημοψήφισμα, ήταν σαφές και απλό: «Πρέπει να γίνει

αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και
αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους; Το πρώτο έγγραφο
τιτλοφορείται «Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και
πέραν αυτού») και το δεύτερο «Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»).
Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:
ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ.
Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ.»
Είναι προφανές και ξεκάθαρο ότι το ερώτημα που απευθύνθηκε στον Ελληνικό Λαό,
προκειμένου αυτός να απαντήσει με τη ψήφο του και έτσι να καθορίσει κυριαρχικά την πορεία
της Πατρίδας του και του ίδιου, ήταν εάν συμφωνεί ή όχι, στη συνέχιση και ολοκλήρωση των
μέτρων που είχαν τότε επιβληθεί με το δεύτερο Μνημόνιο και, «αν χρειαστεί», σε νέα μέτρα
ίδιου χαρακτήρα με νέο Μνημόνιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το «τρέχον πρόγραμμα και
πέραν αυτού» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και
πέραν αυτού», καταγράφει το ΠΔ 38/2015).
Η πλειοψηφία της τότε Βουλής και η Κυβέρνηση, πέταξαν στον κάλαθο των αχρήστων το
αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος, με το οποίο το 61,31% των ψηφισάντων απέρριψε την
«ολοκλήρωση παλιού και νέου μνημονίου» και εγκαθίδρυσαν, με επίσης παράνομο τρόπο, το
τρίτο Μνημόνιο, μέσω του οποίου, αφενός «υλοποιήθηκε το τρέχον πρόγραμμα», αφετέρου
λήφθηκαν και μέτρα «πέραν αυτού».
3.Παράδοση Νομοθετικών αρμοδιοτήτων στους ξένους δανειστές
Στο τρίτο Μνημόνιο, που μόνο υπέγραψε ο υπουργός αλλά η Βουλή ουδέποτε κύρωσε, επί τη
βάσει του ΣΧΕΔΙΟΥ του, αναφέρεται (επανειλημμένα και επί μιας ευρύτατης γκάμας θεμάτων,
για τα οποία μόνο τα συνταγματικά όργανα της Χώρας μπορούν να αποφασίζουν) ότι κανένα
μέτρο δεν θα προκρίνεται προς ψήφιση στη Βουλή από τον αρμόδιο υπουργό, εάν
προηγουμένως δεν έχει τύχει της έγκρισης των Δανειστών. Συνέπεια αυτής της ρήτρας,
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εξ’ αφορμής και της οποίας αποκλειστικές αρμοδιότητες Κυβέρνησης και Βουλής κατά
αντισυνταγματικό και ποινικά κολάσιμο τρόπο ασκούνται παράλληλα και επάλληλα και από
τους δανειστές, είναι το καθομολογούμενο αποτέλεσμα από τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη
αλλά και βουλευτές της συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης από τον Σεπτέμβριο του 2015
μέχρι και σήμερα ότι, για να νομοθετήσει η Βουλή συγκεκριμένη ρύθμιση, αυτή πρέπει να
εγκριθεί από τους δανειστές. Κυβέρνηση και Βουλή, λοιπόν, χρειάζονται de facto την
έγκριση των δανειστών (και ουσιαστικά των υπαλλήλων τους) για να ασκήσουν
αποκλειστικές αρμοδιότητές τους, όπως οι ίδιοι ομολογούν.
Ενδεικτικά, η δημιουργία της «Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΑΑΔΕ), η οποία
ελέγχεται από τους δανειστές και στην οποία πέρασε το σύνολο των αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Οικονομικών των σχετικών με τα έσοδα του Κράτους, ο λεγόμενος «κόφτης», που
εξασφαλίζει, περαιτέρω, τη δημοσιονομική-φορολογική ποδηγέτηση της Χώρας στις διαταγές
των δανειστών, το νέο «υπερταμείο» που ανέλαβε να ξεπουλά τον πλούτο της Χώρας για τα
επόμενα 99 έτη για να ξεπληρώνει η Χώρα ένα ψεύτικο χρέος, οι «σκιώδεις τράπεζες», που
ήδη παίρνουν τσάμπα τα δάνεια των ελληνικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών προς τις
τράπεζες, το ξεπούλημα αεροδρομίων, λιμανιών, τρένων, φυσικού πλούτου, η αλλαγή του
εργασιακού περιβάλλοντος, οι μειώσεις σε μισθούς, συντάξεις και τα ατελέσφορα συνεχή
φορομπηχτικά μέτρα, είναι μερικά από τα αποτελέσματα της παράδοσης κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Πατρίδας μας στους ξένους τοκογλύφους.
 Όλα τα παραπάνω συνιστούν πράξεις εσχάτης προδοσίας, που προβλέπονται και
τιμωρούνται με πρόσκαιρη ή ισόβια κάθειρξη, σύμφωνα με τα άρθρα 134 παρ.2α και 134 Α’
(περιπτώσεις ε’ και στ’) του Ποινικού μας Κώδικα. Οι ενέργειες αλλοιώνουν ή και
αδρανοποιούν Θεμελιώδεις Δημοκρατικούς μας Θεσμούς, ή παράγουν αποτελέσματα με
τέτοια αλλοίωση ή αδρανοποίηση.
 Παραγραφή των αδικημάτων δεν υφίσταται. Τα εγκλήματα είναι κακουργηματικού
χαρακτήρα, διαρκή και συνεχή και αυτόφωρου χαρακτήρα, η δε παραγραφή τους αρχίζει από
τη

στιγμή

που

θα αποκατασταθεί η

προσβολή των συγκεκριμένων Θεμελιωδών

Δημοκρατικών Θεσμών. Προς εξέταση υπόλογα πρόσωπα, είναι μέλη της Βουλής από το
2010 μέχρι σήμερα, υπουργοί, κρατικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι Διεθνών Μηχανισμών και
Οργανισμών. Η έναρξη της ποινικής προδικασίας, η εξέλιξή της και η συνέχισή της, δεν
κωλύεται για πρώην ή νυν βουλευτές και κρατικούς υπαλλήλους. Για υπουργούς πρώην και
νυν, η δικογραφία διαβιβάζεται στη Βουλή μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής
εξέτασης.
 H Μήνυση συνηγορεί ενεργητικά υπέρ της Ελευθερίας της Πατρίδας, των Δικαίων
του Ελληνικού Λαού και την αποκατάστασή τους και δεν αφορά μόνο τη δίωξη και τον
ποινικό κολασμό αυτών που αλλοίωσαν και αδρανοποίησαν Θεμελιώδεις Θεσμούς του
Δημοκρατικού Πολιτεύματος, αυτών που καθυπόταξαν στη μέγγενη ξένων συμφερόντων το
παρόν και το μέλλον των παιδιών μας.
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 Συνηγορεί

υπέρ

της

αποκατάστασης

του

εγκαθιδρυμένου

συνταγματικά

Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος και τη διαγραφή ενός χρέους που επιβλήθηκε με
παράνομο τρόπο.
 Είναι η πρώτη φορά που πολιτικός φορέας καταθέτει ανάλογη μήνυση, ενώ είναι
ανοιχτή στη συμμετοχή και όσων πολιτικών δυνάμεων, πολιτικών κομμάτων ή και πολιτών
συντάσσονται με τις στοχεύσεις της, και όπως ο νόμος ορίζει ανά περίπτωση μια τέτοια
συμμετοχή.
 Η συνυπογραφή του Ψηφίσματος δεν δημιουργεί κανενός είδους νομική υποχρέωση
ή νομική δέσμευση ούτε προαπαιτεί να είναι κάποιος μέλος του Ε.ΠΑ.Μ. ή άλλου πολιτικού
σχηματισμού. Έχει το χαρακτήρα του αιτήματος-συναίνεσης «να ενεργηθούν τα νόμιμα».
Τα στοιχεία από τις λίστες, έγγραφη και ηλεκτρονική, δεν συγκροτούν ούτε πρόκειται
να συγκροτήσουν «Αρχείο δεδομένων» ή να υποστούν την οποιαδήποτε επεξεργασία
ή να διαβιβαστούν σε οποιονδήποτε τρίτο κατά την έννοια του νόμου.
Συνυπογράψτε το σχετικό ψήφισμα και παραδώστε μας τη λίστα, είτε συνυπογράψτε
ηλεκτρονικά στο σχετικό σύνδεσμο που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ε.ΠΑ.Μ.:
https://epamhellas.gr
Ψήφισμα για την Πατρίδα & την αποκατάσταση της Δημοκρατίας:
https://epamhellas.gr/?p=75418
Βίντεο συνέντευξης Τύπου στην ΕΣΗΕΑ για την Μήνυση: https://youtu.be/NWCNJGn9agw
Βίντεο συνέντευξης στο Radio Aκρόαμα για την Μήνυση: https://youtu.be/S8YPlENffsA
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