
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΟΥ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Είναι προφανές ότι η παραπαίουσα   συγκυβέρνηση   ΠΑΣΟΚ και ΝΔ προσπαθεί να  
παρατείνει τη θητεία της: 

Για    να συνεχίσει  το  καταστροφικό  της  έργο μετά  τις  νέες    εντολές που    δέχθηκε 
από τα εξωθεσμικά αφεντικά της.  

Για να προλάβει τις όποιες διαρροές   προς ΣΥΡΙΖΑ και ΧΑ   παίζοντας το τελευταίο 
εκβιαστικό  χαρτί  της,  ζητώντας    ψήφο  εμπιστοσύνης  από  τους  πανικόβλητους  
βουλευτές της.  

Για  να  γλιτώσει  την  τιμωρία    για  τα  εγκλήματα  που  έχει  διαπράξει    εναντίον  της 
χώρας και του λαού. 

Το  Ενιαίο   Παλλαϊκό   Μέτωπο,  παραμένει  σταθερό    στις  αρχές    και  τις  αξίες  του  
από την ίδρυση του μέσα από τις  πλατείες  έως και σήμερα.  

Με  την  πρόσφατη  απόφαση  του  3ου    Συνεδρίου  του,    κάνει    έκκληση  ‐ 
προσκλητήριο      προς  όλες  τις    αντιμνημονιακές    δημοκρατικές    δυνάμεις  σε 
συνεργασία, για στοχευμένες  κοινές δράσεις. 

Καλεί    τα  κόμματα  τις  αντιπολίτευσης    που  τιμούν  και  σέβονται    τα  ανθρώπινα 
δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του λαού μας να παραιτηθούν από το κοινοβούλιο 

ΤΩΡΑ! 

Να  παραιτηθούν! Σταματώντας επιτέλους να νομιμοποιούν την  βαρβαρότητα  και 
την εξαθλίωση  του λαού και να ενωθούν  μαζί του για την ανατροπή . 

Αυτή τη στιγμή   ο καθένας   μετρά   τις ευθύνες του απέναντι στην  ιστορία   και το 
λαό μας  που κινδυνεύει άμεσα  με αφανισμό. 

ΟΣΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΡΑ ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ! 

Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ 

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 



 

Αμετανόητος  και  απολύτως  προσηλωμένος  στην  καταστροφική  πολιτική  που 
επέβαλαν στη χώρα μας οι δανειστές και οι τοκογλύφοι, εμφανίστηκε ο φερόμενος 
ως πρωθυπουργός Αντώνης  Σαμαράς.  Σε μια απέλπιδα προσπάθεια  να «βαπτίσει 
το ψάρι  κρέας»,  στη  Στέγη  Γραμμάτων    και  τεχνών  (4/10/2014)  προανήγγειλε  για 
πολλοστή  φορά  την  έξοδο  απ’  τα  μνημόνια  και  χαρακτήρισε  «μονόδρομο»  το 
ξεπούλημα της χώρας και τη γενοκτονία του ελληνικού λαού. 

Με  περίσσεια  θρασύτητα  και  κομπορρημοσύνη  αναφέρθηκε  στα  ψευδεπίγραφα 
πρωτογενή  πλεονάσματα,  ενώ  δεν  παρέλειψε  –  ακολουθώντας  «συνταγές» 
παλαιοκομματικής  νοοτροπίας  –  να  ...εξαγγείλει  επάνοδο  στα  προ  μνημονίων 
εισοδήματα, μετά το 2020 (!!!).  

Την  ίδια  στιγμή,  σ’  ένα  άνευ  προηγουμένου  «κρεσέντο»  ψευδολογίας  και 
διαστροφικού  βερμπαλισμού  επιδόθηκε    το...  έτερον  ήμισυ  της  δωσιλογικής 
διαρχίας  Ευάγγελος  Βενιζέλος.  Σε  συνέντευξη  που  παραχώρησε  στην  εφημερίδα 
«ΤΟ ΒΗΜΑ» της Κυριακής (5/10/2014), ούτε λίγο, ούτε πολύ, διεμήνυσε – μεταξύ 
άλλων – στους... υπηκόους της δουλοπαροικίας, ότι «το χρέος είναι βιώσιμο»  και 
ως εκ τούτου, μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι.  

Εν  προκειμένω,  δυο  τινά  ενδέχεται  να  συμβαίνουν:  Ή  δεν  μπαίνει  στον  κόπο  να 
παρακολουθεί τα τριμηνιαία δελτία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(το  τελευταίο,  ορίζει  το  ύψος  του  χρέους  στα  322,4  δις  και  συνεπώς,  το 
υπολογιζόμενο ποσοστό  επί του ΑΕΠ ανέρχεται σε 179,0%, σε ετήσια βάση) ή έχει 
πάρει οριστικό διαζύγιο από την ...κοινή λογική. Σε ότι αφορά δε στη διαβεβαίωση 
πως  «θα  πάμε  σε  εκλογές  με  μια  ολοκληρωμένη  πρόταση,  υπεύθυνη, 
συμφωνημένη,  ασφαλή...»,  κρίνεται  απαραίτητη  η  επίκληση  της  λαϊκής 
θυμοσοφίας: «Άλλο κακό να μην μας βρει!». 

Δεν  υπάρχει  καμιά  απολύτως  αμφιβολία  ότι  η  κυβερνώσα  συμμορία  έχει  ήδη 
υπερβεί  το  απώτατο  όριο  επικινδυνότητας  και  ότι η σωτηρία  της  χώρας  και  του 
λαού  εξαρτάται  μόνον  από  την  ανατροπή  του  καθεστώτος  των  διεθνών 
δεσμεύσεων και των δανειακών συμβάσεων.   

ΚΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ, ΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΟΣ! 
 

 

 
 

 

ΣΑΜΑΡΑΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: 

ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

http://www.epamhellas.gr/ 


