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Ένα Ιστορικό Ντοκουμέντο των Καιρών μας.
“Λόγο του ότι η Χώρα μας δεν διαθέτει Συνταγματικό Δικαστήριο, όλοι οι Δικαστικοί Λειτουργοί έχουν το δικαίωμα, αλλά και την
υποχρέωση, να καλύψουν αυτό το κενό - ατομικά ή συλλογικά και έχουν χρέος να το πράξουν σε καταστάσεις σαν την σημερινή, βάση
του Όρκου τους. Η ευθύνη δε για ότι τελικά συμβεί στην Πατρίδα μας, θα βαρύνει αποκλειστικά όσους δεν το πράττουν.”
Η επιστολή αυτή, εκτός της ευρείας δημοσίας κοινοποίησης (σε Ελλάδα και Εξωτερικό), θα κοινοποιηθεί επίσης σε όλους τους
Δικαστικούς Λειτουργούς καθώς και τις Ενώσεις αυτών – ώστε να λάβουν γνώση όλα τα μέλη τους. Θα αποτελέσει δε πιθανόν και
έγγραφο προς μελέτη από τους ιστορικούς του μέλλοντος, διότι θα καθορίσει απέναντι του Ελληνικού Λαού, του Έθνους και της
πολυτάραχης Ιστορίας μας, ποιοι πραγματικά σκέπτονται, υπηρετούν και στηρίζουν την Ελλάδα βάσει του Συντάγματος της, των Διεθνών
Νόμων και αποφάσεων, της Χάρτας των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ποιοι, είτε δολίως, είτε από αδιαφορία, είτε από συμφέρον τα
παρακάμπτουν, δήθεν στο όνομα της σωτηρίας της και της κοινωνικής ειρήνης, είτε είναι Πολίτες, είτε είναι Θεσμοί, είτε είναι Λειτουργοί!
Διότι, εδώ που φτάσαμε πλέον, οι Έλληνες απαιτούν αφενός να ξέρουν την Αλήθεια και αφετέρου να καταλογισθούν οι ευθύνες εκείνες
που αναλογούν στον κάθε ένα για κάθε ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ …!!!
Λειτούργημα (εννοιολογικό λεξικό - ορισμός): Υπηρεσία με σοβαρό κοινωνικό ρόλο, που γίνεται προς χάρη του Λαού ή της Πολιτείας.
Ειδικά, η άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος απαιτεί υψηλότατο αίσθημα ευθύνης.
«Δεν είναι ο όρκος που μας κάνει να πιστεύουμε τον άνθρωπο, ο Άνθρωπος (τα έργα του) μας κάνει να πιστεύουμε τον Όρκο»
Αισχύλος
____________________________________________________
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Εισαγωγή και Ενημέρωση Δικαστικών Λειτουργών
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες Δικαστικοί Λειτουργοί, προσφεύγουμε σήμερα σε εσάς, διότι αντίθετα με τα όσα
οι κυβερνώντες αυτού του τόπου πράττουν και προσπαθούν να μας πείσουν με τις πράξεις τους, ότι η
Δικαιοσύνη τάχα δεν λειτουργεί πλέον στην Χώρα μας 1, εμείς επιμένουμε πεισματικά και θέλουμε να
πιστεύουμε, ότι ακόμα υπάρχουν αμερόληπτοι, ανεξάρτητοι και έντιμοι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί
που πρωτίστως σέβονται τον εαυτό τους, την Πατρίδα τους, τους συμπολίτες τους, αλλά και το λειτούργημα τους
και θα πράξουν το καθήκον τους αμερόληπτα και ανεξάρτητα, σεβόμενοι τον Όρκο τους και αγνοώντας την
οποιαδήποτε κυβερνητική ή εξωγενή πίεση και παρέμβαση.
Δια της παρούσης λοιπόν, όλοι εμείς που συνυπογραφούμε, ορκιζόμαστε να είμαστε δίπλα σε όλους
εκείνους τους Δικαστικούς Λειτουργούς που παραμένουν το προπύργιο της Δημοκρατίας, της κοινωνικής
ειρήνης και της δικαιοσύνης, αρωγοί στο έργο τους, αναλαμβάνοντας το όποιο καθήκον και σε όποια θέση μας
ζητηθεί από αυτούς. Θέτουμε δε όλες τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις μας, στην διάθεση και την
υπηρεσία των ανωτέρω δικαστικών λειτουργών. Τέλος, δηλώνουμε υπεύθυνα έκαστος από εμάς και με γνώση
όλων των συνεπειών του νόμου, ότι δεν είχαμε, ούτε έχουμε ποτέ, έμμεσα ή άμεσα, εμπλακεί με καθ΄
οποιοδήποτε τρόπο στην τελεσθείσα Εθνική προδοσία και Συνταγματική εκτροπή και την δολίως καλυμμένη με
«δημοκρατικό» μανδύα, προδοσία της Χώρας μας, ενώ δια της παρούσης δηλώσεως καταγγέλλουμε όλους
όσους εμπλέκονται και με τον οποιαδήποτε τρόπο στην εκτροπή και στην προδοσία αυτή. Παράλληλα ζητούμε
την άμεση και - κυριολεκτικά - καθοριστικώς σωτήρια παρέμβαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης, με σκοπό την
Απελευθέρωση της Χώρας, την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης, την επαναφορά της νομιμότητας και
της κοινωνικής ειρήνης.
Και αυτό, διότι κανένα κράτος δεν μπορεί ποτέ να σταθεί, ούτε να επιβιώσει και να υπάρξει, εάν δεν
υπάρχει Δικαιοσύνη ή όταν αυτή περιορίζεται ή απαξιώνεται ή φιμώνεται, προκειμένου να μην εκτελέσει το
έργο της !!! Κύριοι και Κυρίες Δικαστικοί Λειτουργοί. Κατανοούμε απόλυτα την δυσχερή θέση στην οποία έχετε
περιέλθει - όπως εξάλλου σύσσωμος ο Ελληνικός λαός, καθώς και την θεμιτά ανθρώπινη και καθ΄όλα
κατανοήσιμη ανασφάλεια που αισθάνονται πολλοί/ες από Εσάς. Όμως κάποιες φορές στη ζωή του Ανθρώπου,
έρχεται εκείνη η απόλυτα δύσκολη στιγμή {ΕΠ8} που πρέπει κάποιος να πάρει την μεγάλη απόφαση,
προτάσσοντας πάνω απ΄ όλα τις Αρετές, τις πανανθρώπινες Αξίες της νόησης, της συμπεριφοράς και της
ύπαρξης. Έτσι και τώρα, σε αυτή την κρίσιμη καμπή για την συνέχεια της ύπαρξης της πατρίδας μας και των
Πολιτών της, ο κλήρος έπεσε σε Εσάς. Τώρα πρέπει να πείτε το μεγάλο ΝΑΙ ή το μεγάλο ΟΧΙ. Η αλήθεια πράγματι
είναι πως η κατάσταση αυτή είναι πρωτόγνωρη, και τα κλειδιά της σωτηρίας και της λύσης τα κρατάτε ΕΣΕΙΣ.
Πιστεύουμε πως η Ελληνική Δικαιοσύνη διαθέτει τέτοιους Δικαστικούς Λειτουργούς, που μπορούν να
εκτιμήσουν και να αντιμετωπίσουν επιτυχώς και άμεσα, αυτές τις - για την πατρίδα μας - πρωτόγνωρες
καταστάσεις.
Για αυτό τον λόγο σήμερα, προσφεύγουμε σε Εσάς τους/ις Έλληνες Ελληνίδες Δικαστικούς Λειτουργούς
(Εισαγγελείς, Δικαστές, Ανακριτές κ.τ.λ.) με την παρούσα ανοιχτή επιστολή, και Σας προσκαλούμε να επιληφθείτε
άμεσα της κατάστασης, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες εκεί που αναλογούν.

1

Παραδείγματος χάρη: όταν προκλητικά δεν εφαρμόζουν τις δικαστικές αποφάσεις {ΕΠ1} και κάνουν επιλεκτική εφαρμογή των νόμων
{ΕΠ2}, όταν πλέον η Χώρα δεν κυβερνάται ουσιαστικά αλλά και τυπικά από Έλληνες και για τους Έλληνες … όπως ορίζει το Σύνταγμα, αλλά –
[με την συναίνεση των κυβερνώντων που κανονικά θα έπρεπε να υπηρετούν τους Έλληνες] - κυβερνάται από μία «κυβέρνηση»
εντεταλμένων, εξυπηρετώντας αλλότρια και αμφίβολα συμφέροντα {ΕΠ3, και μάλιστα δηλώνουν προκλητικά και δημοσίως ότι έχουν
διαπράξει Εθνική προδοσία και κανείς δεν τους ενοχλεί … δείτε το ΕΠ3 [κ.] παρακάτω}, μια και έχουν πάρει την εξουσία και την Εθνική
κυριαρχία με διαδικασίες εξαπάτησης του Ελληνικού λαού (και εκτός Συντάγματος) με Συνταγματικούς ακροβατισμούς αμφιβόλου
ερμηνείας και όταν μάλιστα απαιτούν από την Ελληνική Δικαιοσύνη να εκδίδει τέτοιες αποφάσεις, που θα είναι της απολύτου αρεσκείας
τους {ΕΠ4}. Όταν επίσης αυτή η ¨κυβέρνηση¨ έχει δρομολογήσει μέσω νομοσχεδίων την ενεργοποίηση της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, που
θα οδηγήσει μοιραία στην κατάλυση του Συντάγματος και στην παράκαμψη της Ελληνικής Δικαιοσύνης {ΕΠ5}, όταν εμφανώς και
προκλητικά προσπαθούν αντισυνταγματικά νομοθετώντας με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ή με αμφίβολα «διατάγματα» οι
κυβερνώντες να συγκαλύψουν τις κυβερνητικές τους πομπές, αλλά και όσων προστατεύουν, ώστε να απαλλαγούν από τις διώξεις της
Ελληνικής Δικαιοσύνης για τα εγκλήματα που έχουν επιτελέσει, καθώς και τις αμέτρητες ανομίες τους {ΕΠ6}, όταν υπάρχουν πληθώρα
ατιμώρητων σκανδάλων {ΕΠ7}, ενώ σύσσωμος ο νομικός κόσμος καταγγέλλει τις επικίνδυνες αυτές Συνταγματικές εκτροπές {Ϫ 6} κ.τ.λ.
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Η Ελληνική Δικαιοσύνη είναι το τελευταίο προπύργιο, αλλά και το ουσιαστικότερο και κρισιμότερο
«κάστρο» της Δημοκρατίας, του Συντάγματος και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που πιστεύουμε ότι στέκεται
ακόμη όρθιο. Αυτό το «κάστρο» που κάποιοι 2 επιθυμούν διακαώς να πέσει, προκειμένου να αλώσουν
ανενόχλητοι την Ελλάδα, να υποδουλώσουν τους Έλληνες και να καταστρέψουν το Έθνος των Ελλήνων, με κάθε
τρόπο!!!
Αυτή λοιπόν η προσφυγή μας, που είναι παράλληλα και κραυγή αγωνίας για το μέλλον όλων μας, της
Πατρίδας και του Λαού μας, καλεί τον κάθε Έλληνα Πολίτη και τον κάθε Έλληνα Δικαστικό Λειτουργό να
συμμετάσχει ενεργά, προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης του «κουρελιασμένου» Πολιτεύματος και όχι
στην κατάλυση του, πηγάζει δε από την υποχρέωση που έχουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ, βάση του άρθρου 40 του ΠΚΔ , να σας
αναφέρουμε έκνομες και παράνομες ενέργειες, καθώς και ποινικά αδικήματα - (εδώ έχουμε σωρεία από αυτά),
κακουργηματικού και μάλιστα ιδιαιτέρως ειδεχθούς χαρακτήρα και να ζητήσουμε από μέρους Σας, την άμεση
επέμβαση Σας και την άσκηση αυτεπάγγελτων διώξεων και συλλήψεων, προς αποκατάσταση της νομιμότητας και
της κοινωνικής γαλήνης και ηρεμίας.
Γνωρίζουμε δε, ότι το έργο αυτό σήμερα για να επιτελεστεί πλήρως, είναι πραγματικά κολοσσιαίο. Όμως,
αυτή η ΚΑΘΑΡΣΗ πρέπει να γίνει και ήδη έχει αργήσει πολύ !!! Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέραμε ανωτέρω,
όλοι εμείς που συνυπογραφούμε την παρούσα, θέτουμε τους εαυτούς μας, τις δεξιότητές μας, τις όποιες
ικανότητες μας και τις γνώσεις μας κάτω από το Εθνικό Συμφέρον της Χώρας και των Ελλήνων και δίνουμε όρκο
να υπηρετήσουμε αυτό τον Εθνικό σκοπό, υπό τις εντολές εκείνων των Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών
που θα αποφασίσουν να δουλέψουν πραγματικά για τον ίδιο σκοπό, ώστε να αποκατασταθεί η Δημοκρατία, το
Σύνταγμα, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Νομιμότητα και η Κοινωνική Ειρήνη, διασφαλίζοντας παράλληλα τόσο
την Εθνική Κυριαρχία, όσο και την συνέχεια του κράτους και του Έθνους των Ελλήνων.
Και ενώ το έργο της κάθαρσης είναι πραγματικά κολοσσιαίο, εάν θέλουμε πραγματικά να συνεχίσουμε να
υπάρχουμε ως Έθνος και ως κράτος, , αυτό δεν θα πρέπει να αποτρέπει ή να απογοητεύει κανένα – τουναντίον θα
πρέπει να τον χαροποιεί, διότι έτσι θα μπει οριστικά φρένο σε όσους επιβουλεύονται την αποσάθρωση και την
διάλυση της Ελλάδος και των Ελλήνων, άσχετα με το πόσο καιρό θα πάρει αυτή καθ΄αυτή η διαδικασία μέχρις
ότου να ολοκληρωθεί …
Στηρίζοντας λοιπόν αυτή την άποψη, εμείς θα Σας προτείνουμε και θα Σας αναλύσουμε παρακάτω ενδεικτικά
κάποιο τρόπο 3 που μπορεί να γίνει αυτή η κάθαρση σε συντομότατο χρονικό διάστημα, όμως πριν προβούμε σε
περαιτέρω ανάλυση, θεωρούμε απαραίτητο και αναγκαίο, να σας θέσουμε επίσης κάποια επιπρόσθετα ζητήματα
ζωτικής σημασίας, για τα οποία η όλη ανάλυση τους, καθώς και τα επισυναπτόμενα τους, αποτελούν αναπόσπαστο
και αδιαίρετο κομμάτι της παρούσης επιστολής, όπως:
I.
II.
III.
IV.
V.

Τι αντιλαμβάνεται, τι βιώνει και τι ερωτά ο Έλληνας Πολίτης σήμερα.
Η απόλυτη αόρατη φυλακή και η εγκληματική δράση του σημερινού πολιτικό-χρηματοοικονομικού
συστήματος !!!
Ποιες ομάδες Ανθρώπων πρέπει να ελεγχτούν εξονυχιστικά για τις πράξεις και τις «συνδέσεις» τους
από την Ελληνική Δικαιοσύνη, προκειμένου να επέλθει η κάθαρση.
Δημόσια κατάθεση Δήλωσης βάση του Συνταγματικού Άρθρου 120, όλων ἡμῶν των
συνυπογραφόντων, μέχρι την οριστική κάθαρση και την εκπλήρωση του Εθνικού Σκοπού.
Ενδεικτικός τρόπος βασισμένος στους Έλληνες Δικαστικούς Λειτουργούς, για την επίτευξη του
Εθνικού Σκοπού.

Αναλύοντας όλα τα ανωτέρω:
2

Και μέσα σε αυτούς είναι σίγουρα και όλοι οι κυβερνώντες, αλλά και πολλοί από τους υπόλοιπους βουλευτές (νυν και πρώην) που δια της
σιωπής τους καταλύουν την Χώρα, το Έθνος και διαλύουν τους Έλληνες.
3
Υπάρχουν και άλλοι, ενώ φυσικά εμείς δεν έχουμε κανένα σκοπό, αλλά ούτε και είμαστε αρμόδιοι, να Σας πούμε ή να Σας υποδείξουμε το
πως θα πρέπει Εσείς να ασκήσετε το λειτούργημα Σας, όμως ο προτεινόμενος τρόπος αυτός είναι εύκολα κατανοητός (ακόμη και από τον
απλό Λαό), ενώ είναι σίγουρα εφικτός και περιγράφεται παρακάτω σαν παράδειγμα – Εάν τώρα Εσείς, αποφασίσετε την υιοθέτηση του
συγκεκριμένου τρόπου ή όχι, είναι καθαρά δική Σας επιλογή και σεβαστή από όλους εμάς, αρκεί η όποια επιλογή Σας να οδηγεί στην
εκπλήρωση του Εθνικού σωτήριου σκοπού, όπως αυτός αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο.
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I.

Τι αντιλαμβάνεται, τι βιώνει και τι ερωτά ο Έλληνας Πολίτης σήμερα.

Ο Ελληνικός Λαός σήμερα έχει κυριολεκτικά απαυδήσει με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του, ενώ η Τιμή ,
η Υπόληψη και η Αξιοπρέπεια του έχουν καταρρακωθεί και προσβληθεί ανεπανόρθωτα, καθώς και η Αξιοπιστία
και το Κύρος της Χώρας μας. Επί πλέον, πεποίθηση του περισσοτέρου κόσμου είναι ότι σήμερα, η Χώρα τελεί υπό
μιας στυγνής, δολοφονικής και αλλόκοτης κατοχής, βασισμένη σε συνεχή νομοθετικά πραξικοπήματα, από άτομα
που κατέχουν δεσπόζουσες και ηγετικές θέσεις. Τα άτομα αυτά, πολύ συνοπτικά, έχουν κυριολεκτικά
«κουρελιάσει» το Σύνταγμα, έχουν διαλύσει την νομιμότητα, προσπαθούν με κάθε τρόπο να διαλύσουν το Έθνοςκράτος πάνω στο οποίο βασίζεται το Σύνταγμα μας, έχουν αναστατώσει την κοινωνική ειρήνη, διαλύουν την
κοινωνία ολόκληρη εκ’ θεμέλιων, έχουν προσβάλει κάθε Θεσμό και Αξίωμα, έχουν παραβιάσει κατάφορα το
κοινωνικό κράτος Δικαίου (και το κοινωνικό αίσθημα περί δικαίου), προσβάλλοντας έτσι την Δικαιοσύνη και
καταπατώντας κάθε Δημοκρατικό και Ανθρώπινο Δικαίωμα, έχουν παραδώσει κρατικές εξουσίες και την Εθνική
κυριαρχία με διαδικασίες εκτός Συντάγματος κ.τ.λ. !!! Και ενώ έχουν πράξει όλα αυτά, συνεχίζουν να μην
πράττουν αυτά που όφειλαν και οφείλουν, ενώ ξεκάθαρα πλέον έχουν ως βασικό τους σκοπό την κατάλυση του
Ελληνικού Έθνους και του κράτους, ήτοι σαν συνεπακόλουθο και την κατάλυση του πολιτεύματος, ενώ συνεχίζουν
και παραμένουν στο απυρόβλητο της Δικαιοσύνης - θωρακίζοντας εαυτούς με Συνταγματικές εκτροπές και πράξεις
νομοθετικού περιεχομένου, ενώ και αυτή την ίδια την δικαιοσύνη, έχουν δρομολογήσει να την καταργήσουν !!!

Όλοι εμείς οι συνυπογράφοντες, αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες Δικαστικοί Λειτουργοί,
σαν Κυρίαρχοι Ανεξάρτητοι, Ελεύθεροι Πολίτες αυτής της Χώρας και του Έθνους μας
(όπως ακριβώς οριζόμαστε κατά το Ελληνικό Σύνταγμα), θεωρούμε ότι όλα αυτά πρέπει
να σταματήσουν εδώ και τώρα, για την αποφυγή μη-αναστρέψιμων, δυσμενών και
επικίνδυνων καταστάσεων, ενώ και για τον λόγο αυτό, απευθυνόμαστε σε Εσάς 4 που
είστε οι ύψιστοι λειτουργοί του κράτους και ο βασικότερος πυλώνας της Δημοκρατίας
και αιτούμαστε από εσάς να πράξετε τα δέοντα για τον Εθνικό αυτό Σκοπό, ως οφείλετε
και έχετε Ορκιστεί 5.
Επίσης, απευθυνόμαστε σε Εσάς διότι Εσείς έχετε το δικαίωμα να εκδίδετε
αποφάσεις στο «Όνομα του Ελληνικού Λαού» και για τον λόγο αυτό, εμείς οι
συνυπογράφοντες Ενεργοί, Ελεύθεροι, Ανεξάρτητοι και Κυρίαρχοι Έλληνες Πολίτες,
σήμερα και δια της παρούσης, Σας ενημερώνουμε και επισήμως, περιμένοντας από Εσάς
να πράξετε άμεσα υπέρ του Εθνικού σκοπού.
Επιπλέον, ο Λαός θα ξέρει και τα ονόματα όσων από Εσάς πράξουν ή δεν πράξουν,
όπως θα ξέρει και τα ονόματα όλων ημών των συνυπογραφόντων που απαιτούμε εδώ
και τώρα ΚΑΘΑΡΣΗ, ενώ αποκλειστικά από τις πράξεις μας, θα κριθούμε ΟΛΟΙ!!!
4

Η Δικαστική εξουσία, είναι γνωστό ότι έχει σαν ένα εκ’ των κύριων σκοπών της, το να επιτελεί τον έλεγχο, τόσο της
Νομοθετικής, όσο και της Εκτελεστικής εξουσίας, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι οι μετέχοντες στην Δικαιοσύνη είναι όλοι
υποχρεωτικά τουλάχιστον Πανεπιστημιακού επίπεδου και πρέπει να διαθέτουν ορθή κρίση και «τετράγωνη» λογική. Σε
αντίθεση, με την Δικαστική εξουσία, οι μετέχοντες στην Νομοθετική εξουσία μπορούν να είναι οποιαδήποτε μορφωτικού
επίπεδου, ίσως και μην διαθέτοντες ούτε ορθή κρίση, αλλά και ούτε λογική, πόσο μάλλον αντίληψη για τις συνέπειες των
πεπραγμένων τους απέναντι στον Λαό τους, παράγοντας (σήμερα και επί του πρακτέου, οι σύμβουλοι τους σε συνεργασία με
αυτούς παράγουν, αλλά η τελική απόφαση και τελική ευθύνη είναι αδιαμφισβητήσιμα των πολιτικών) πολλές φορές
νομοθετήματα υπερβατικά ή και άτοπα ή και ακόμη επικίνδυνα για τους Πολίτες. Σε όλα αυτά η Δικαιοσύνη μπορεί να
ασκήσει κρίση, όμως δεν μπορεί να το κάνει αυτεπάγγελτα, αλλά προκειμένου να γίνει αυτό, θα πρέπει ο «κυρίαρχος Λαός»
και ειδικά οι Πολίτες, να απευθυνθούν στην Δικαιοσύνη και να αιτηθούν από αυτήν την κρίση τέτοιων νομοθετημάτων, όπως
ακριβώς κάνουμε εμείς σήμερα διαμέσου της παρούσης.
5
Ουσιαστικά «απαιτούμε» και δεν «ζητούμε», διότι η Χώρα τελεί σήμερα υπό κατοχή του χειρίστου είδους.
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Για να γίνουμε περισσότερο σαφείς και κατανοητοί, παρακάτω Σας αναλύουμε μερικά θεμελιώδη
ζητήματα, έτσι ώστε να αποκτήσετε μια καλύτερη και σφαιρικότερη εικόνα, του τι βιώνει σήμερα ο Ελληνικός
Λαός και οι Έλληνες Πολίτες γενικότερα, ενώ πίσω από αυτά, θα πρέπει να αναζητήσετε τις σκοπιμότητες και τους
κινδύνους που κρύβονται …
Τον τελευταίο καιρό συνεχώς ακούμε ότι η φοροδιαφυγή πρέπει να παταχτεί και βεβαίως έτσι πρέπει να
γίνει, πλην όμως διαμαρτυρόμαστε εντόνως διότι, άνθρωποι νοικοκυραίοι, άνθρωποι καθημερινοί, άνθρωποι του
μόχθου και άνθρωποι που δυστυχώς λόγο της οικονομικής κρίσης έχασαν τις περιουσίες τους, τις εργασίες τους,
την οικογένεια τους, ακόμη και συγγενείς τους από αυτοχειρία, κατηγορούνται ΑΔΙΚΩΣ σαν «μπαταχτσήδες» από
ένα ανάλγητο, αφόρητα φοροεπιδρομικό και φοροληστρικό, αλλά κατά τα άλλα «επίσημο κράτος», όταν όλοι αυτοί
οι επίορκοι «κρατικοί λειτουργοί» … που πραγματικά τα «φάγανε/αρπάξανε» 6 επί εποχής – κυρίως – Σημίτη, αλλά
και άλλων, που δολίως έβαλαν και δέσμευσαν μια – ουσιαστικά αδύναμη οικονομικά - Χώρα σαν την δική μας στο
ισχυρό Ευρώ, έχουν κυριολεκτικά διαλύσει και συνεχίζουν να διαλύουν οι ίδιοι, το κράτος, το Έθνος και τους
Έλληνες!!! Επιπροσθέτως, το Χρηματιστήριο, η υποχρεωτική «επένδυση» των χρημάτων των δημοσίων
ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών σε αυτό, τα σκάνδαλα των εξοπλιστικών με τις μίζες, το μεγα-σκάνδαλο
Siemens, η κακουργηματική απάτη με τα CDS & το ΤΤ – Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και φυσικά η «περίφημη»
Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που αποτελείωσε την Ελληνική οικονομία, είναι μόλις λίγα ενδεικτικά για το τι
έχουν πράξει οι κυβερνώντες και το πολιτικό προσωπικό !!! Και μετά από όλα αυτά και άλλα ακόμη, αρκετοί – (οι
περισσότεροι) - από αυτούς/ες τους/ις ¨κυρίους/ες¨ συνεχίζουν και ζουν στο ακαταδίωκτο, στο ανέγγιχτο και στο
απυρόβλητο, ενώ ταυτόχρονα ανελέητα και άδικα βάλλονται και δυστυχώς διώκονται από το ίδιο τους το κράτος
(κράτος που βασίζεται σε αυτούς), οι παραγωγικές τάξεις της Xώρας, οι μόνοι δηλαδή Άνθρωποι που δεν θα έπρεπε
να βάλλονται!!!
Έτσι πολύ εύλογα, γεννιέται το πραγματικό ερώτημα 7: «Είμαι εγώ ο «μπαταχτσής» ή το κράτος είναι ο
¨προστάτης¨ μου???»
Γιαυτό λοιπόν, ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ που έχουμε με το μέρος μας, τους νόμους (κρατικούς και διεθνείς) το Σύνταγμα,
επί μέρους δικαστικές αποφάσεις, την χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΣΑΣ, λέμε
λοιπόν ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ Η ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ, ΕΘΝΟΚΤΟΝΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ και ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ μνημονιακή κοροϊδία!!!
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΝΕΚΤΗ !!!
Και όλα αυτά, ενώ υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δικογραφία σε εκκρεμότητα για εσχάτη προδοσία
κατά της πλειονότητας των μελών της κυβέρνησης 8 και πολλών βουλευτών, ενώ και οι 300 της βουλής, έχουν
μηνυθεί εκ’ νέου για την επιχειρούμενη συγκάλυψη της εσχάτης προδοσίας ! Η εσχάτη προδοσία είναι πολιτικό
αδίκημα, σε βαθμό κακουργήματος και είναι συνεχές, δηλαδή δεν παραγράφεται ποτέ και υποχρεωτικά θα
δικαστεί , έστω και μετά την απελευθέρωση της Χώρας 9 (Άρθρο 120 παρ.3 του Συντάγματος, ΠΚ 137 παρ.3, ν.
1500/1984, σχετικό και το άρθρο 3 παρ.2 του ν.3126/2003 και απόφαση 684/1975 της Ολομέλειας του Αρείου
Πάγου), ενώ βάση της υπ’ αριθμόν 4/2012 γνωμοδότησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η σύλληψη τέτοιων
εγκληματιών ακολουθεί την αυτόφωρη διαδικασία, δίχως να λαμβάνεται υπόψη το δικαίωμα της βουλευτικής
ασυλίας ή της άδειας από την βουλή.

6

Με ιδιαιτέρως περισσότερο γνωστά για την ώρα, … την υπόθεση Τσοχατζόπουλου, την υπόθεση Μαντέλη, την υπόθεση
Τσουκάτου, υπόθεση Siemens, τα περίφημα SWAPS (που σαν Λαός ΥΠΟΧΡΕΩΘΗΚΑΜΕ και τα μοσχοπληρώσαμε/νουμε). - {ΕΠ7}
7
Σε όλους εκείνους τους ταλαιπωρημένους και αδικημένους Ανθρώπους - που έχουμε την Τιμή να ανήκουμε όλοι εμείς οι
συνυπογράφοντες - και που κατηγορούνται δολίως και σκόπιμα, φέροντας αδίκως τον εξευτελιστικό χαρακτηρισμό του
«μπαταχτσή», από το ίδιο το κράτος, που Συνταγματικά έπρεπε να τους προστατεύει, επειδή με τις δόλιες μεθοδεύσεις αυτών
των ¨θεσμικών κυρίων/ών¨ αδυνατούμε πλέον να πληρώσουμε τα αδικαιολόγητα και εξωφρενικά ποσά που μας ζητούνται και
που ουδέποτε πραγματικά τα «φάγαμε μαζί …»
8
Συμπεριλαμβανόμενου του Πρωθυπουργού κ. Α. Σαμαρά και του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια !!!
9
Διότι η Χώρα έχει χάσει την κυριαρχία της και άρα είναι υπό κατοχή με αυτά που έχουν υπογράψει, αλλά και με ομολογίες
υπουργών και βουλευτών από το βήμα της βουλής.
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Είναι δε γνωστό, ότι για τους εν’ λόγο υπόδικους, που προς ενημέρωση Σας είναι η πλειοψηφία των
βουλευτών της βουλής, έχει διαβιβαστεί δικογραφία στην βουλή 10 και έχει ανακοινωθεί επισήμως από βήματος
βουλής την 24-11-2011, από τον ΣΤ’ αντιπρόεδρο της βουλής κ. Βαΐτση Αποστολάτο στο 34ο λεπτό της
συνεδρίασης
(δείτε
το
σχετικό
βίντεο
εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=EhxepRQXKs&feature=player_detailpage%CE%94%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5) , έχει μάλιστα, καταγράφει στα πρακτικά της
ολομέλειας της βουλής εκείνη την ημέρα (σελ. 1985, IΓ` Περίοδος, Σύνοδος Γ`, Συνεδρίαση ΛΕ` - δείτε τα επίσημα
πρακτικά εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20111124.pdf). Και
όμως, από τότε δεν έχει γίνει τίποτα, δηλαδή ΔΕΝ έχει συσταθεί το ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ που προβλέπεται, ενώ το
γεγονός αυτό έχει αποσιωπηθεί πλήρως από τα ΜΜΕ, ενός γεγονότος δηλαδή, που προκλήθηκε από την τέλεση
του χειρίστου είδους κακουργήματος, αυτό της εσχάτης προδοσίας και που μάλιστα ΔΕΝ παραγράφεται ποτέ,
μέχρι να εκδικαστεί !!!
Τέλος, το χειρότερο όλων είναι ότι όλοι αυτοί οι υπόδικοι (για ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ,
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), ακόμη και σήμερα διοικούν
την Χώρα, είναι οι εντολείς των Ενόπλων Δυνάμεων, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και των Σωμάτων
Ασφαλείας, ετοιμάζονται να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα κατά το δοκούν, ενώ κυκλοφορούν ελεύθεροι
προστατευόμενοι από τον επαίσχυντο νόμο περί ευθύνης υπουργών ν.3126/2003 και του άρθρου 86 του
Συντάγματος 11. (Ειδικά με τον προκλητικό τρόπο που αυτά εφαρμόζονται από τους κυβερνώντες, όταν μάλιστα
υπάρχουν ήδη αντίθετες τελεσίδικες αποφάσεις από το Ανώτατο δικαστήριο του Στρασβούργου, που έχουν
πολλάκις καταδικάσει την Χώρα μας για τον τρόπο που εφαρμόζονται αυτά)
Ο σκληρός «βιασμός» του Συντάγματος και ουσιαστικά η ακύρωση του, μπορεί να αποδειχτεί περίτρανα και
από το ίδιο το Σύνταγμα και πιο αντιπροσωπευτικά από τα παρακάτω άρθρα: 12
•

Άρθρο 1 παρ.2 & 3 του Συντάγματος
(θεμελιώδες άρθρο, δηλαδή δεν αλλάζει και δεν μπορεί ποτέ κανείς να το αλλάξει !!!)
Παράγραφος 2: «Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.»
Παράγραφος 3: «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και
ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα»

•

Άρθρο 2 παρ.1 του Συντάγματος
(θεμελιώδες άρθρο, δηλαδή δεν αλλάζει ποτέ και δεν μπορεί κανείς να το αλλάξει !!!)
Παράγραφος 1: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική
υποχρέωση της Πολιτείας.»

• Άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος
Παράγραφος 1: «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου»
Σε σύνολο 151+ δικογραφιών που διαβιβαστήκαν τελικά στην βουλή και που παρανόμως βάση του κανονισμού της βουλής
δεν ανακοινωθήκαν όλες, παρά μονάχα μια, ενώ οι συνολικές σχετικές μηνύσεις σήμερα είναι κοντά στις 30,000, ενώ δεν θα
πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, πόσες από αυτές παραμένουν στα συρτάρια της Ελληνικής Δικαιοσύνης και καθυστερούν …
11
Δηλαδή, εκείνοι οι ίδιοι οι οποίοι με ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ, φρόντισαν να φτιάξουν και να ψηφίσουν τον νόμο αυτό, - λίγο
πριν την διάπραξη της εσχάτης προδοσίας -, έτσι ώστε να παραμένουν ετσιθελικά ακαταδίωκτοι και υπεράνω του νόμου (παρά
την συνταγματική επιταγή, πως όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο), οι εντολείς όλου του Δημοσίου, των Σωμάτων
Ασφαλείας, της ΕΥΠ και των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ταυτόχρονα είναι έτοιμοι να «βιάσουν» για μια ακόμη φορά το
Σύνταγμα, προχωρώντας σε αναθεώρηση του, αναθεώρηση που αναμφίβολα θα τους βοηθήσει στο να «κουκουλώσουν» τα
κακουργήματα που διαπράττουν και να εξαφανίσουν πλέον το όποιο Ανθρώπινο Δικαίωμα έχει παραμείνει όρθιο !!!
12
Ουσιαστικά το Σύνταγμα έχει παρακαμφθεί και παρανόμως ακυρωθεί σχεδόν στο σύνολό του, παραβιαζόμενο από τους
κυβερνώντες κατά συρροή με δόλο, με πρόθεση/σκοπιμότητα και με νομοθετικές σοφιστείες.
10
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

•

Άρθρο 28 του Συντάγματος, παράγραφος 1:
ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟΥ !!!
«Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την
επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη
διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους
αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.»

Συνεπώς, το άρθρο 86 του Συντάγματος (που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 4 παρ. 1 του
Συντάγματος), καθώς και ο νόμος ν.3126/2003 περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών, που απορρέει από το
συγκεκριμένο άρθρο και που κατασκευάστηκαν ΔΟΛΙΑ ΜΕ κρυψίνοια και ΠΡΟΘΕΣΗ από μέρους κυρίως του κ. Ε.
Βενιζέλου, για να «προστατεύονται» πλήρως οι κυβερνητικοί από τις ανομίες και παρανομίες τους, είναι ΑΚΡΩΣ
ΑΚΥΡΑ με τον τρόπο τον οποίο εφαρμόζονται, διότι έτσι παραβιάζουν σφόδρα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
καθώς και τα δικαιώματα ισονομίας και ισοπολιτείας, προάγοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο, την αλαζονεία, την
κατάχρηση εξουσίας, την αμετροέπεια, την διάκριση μεταξύ των ανθρώπων, την ανισονομία, την αυθαιρεσία κ.λπ.
Για το θέμα αυτό δε, έχει ήδη αποφανθεί και το Ανώτατο Δικαστήριο του Στρασβούργου και βάση των
αποφάσεων του αυτών, το Ελληνικό κράτος υποχρεώθηκε να προσθέσει στο Άρθρο 83 του κανονισμού της
βουλής, τις απαραίτητες διευκρινήσεις, για το που και πότε, θα μπορούν να εφαρμόζονται τα Συνταγματικά Άρθρα
61, 62 και 86, καθώς και οι νόμοι που απορρέουν από αυτά (Π.χ. ο νόμος ν. 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης των
Υπουργών)!!! Έτσι και βάση των τελεσίδικων αποφάσεων αυτών, τα Συνταγματικά Άρθρα 61, 62 και 86, καθώς και
οι νόμοι που απορρέουν από αυτά, μπορούν να εφαρμοστούν ΜΟΝΟΝ στην περίπτωση προστασίας του λόγου και
της ψήφου του βουλευτή και σε καμιά άλλη περίπτωση. Συνεπώς, η εσχάτη προδοσία, η Εθνική προδοσία
γενικότερα, η γενοκτονία, η εκχώρηση κρατικών εξουσιών και Εθνικής κυριαρχίας με διαδικασίες εκτός
Συντάγματος, η απάτη, η υπεξαίρεση και πολλά άλλα ποινικά αδικήματα ΔΕΝ μπορούν να προστατεύονται από
την βουλευτική ή την κυβερνητική ασυλία. Στην Ελλάδα όμως σήμερα, όλα έχουν παραβιαστεί με απίστευτη
αυθαιρεσία, θράσος, και περίσσια κατάχρηση της εξουσίας από τους κυβερνώντες, ενώ το Ανώτατο όργανο της
Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης, αυτό του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, οι κυβερνώντες δεν το υπολογίζουν
καθόλου – οπότε μπορείτε εύκολα να φανταστείτε πως αντιμετωπίζουν … την Ελληνική Δικαιοσύνη !!! (Στην
ανάλυση που μπορείτε να βρείτε εδώ ΕΠ 9, περιγράφονται όλα αυτά με νομικά στοιχεία). 13
Και επειδή, βάση του ότι η Χώρα μας είναι μέλος του ΟΗΕ και έχει συνυπογράψει την «Οικουμενική
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ», μια διεθνή σύμβαση που ισχύει από τις 10/12/1948 (δείτε …
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf), αλλά και την «Σύμβαση της Ρώμης για
την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών 14 (ΕΣΔΑ)», που ισχύει από τις

13

Όλα εκείνα τα οποία τεκμηριώνουν τα ανωτέρω γραφόμενα, καθώς και το γεγονός του ότι πλέον η Ελληνική Δικαιοσύνη
είναι η ΜΟΝΗ ΑΡΜΟΔΊΑ για αυτά τα θέματα, ΑΚΟΜΗ και εάν υποθέσουμε ότι τα Συνταγματικά Άρθρα 61, 62 και 86, καθώς και
οι νόμοι που απορρέουν από αυτά, καλώς εφαρμόστηκαν έως τώρα … !!! Το κείμενο λοιπόν, περιγράφει παραστατικά και
κάποια πιθανά αποτελέσματα που μπορούν να εμφανιστούν από την μη χρηστή χρήση των Άρθρων αυτών, καθώς και τον μέγα
κίνδυνο που ελλοχεύει για την νομιμότητα, το κοινωνικό κράτος δικαίου και την διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης …
14
Ενώ τα συμπληρωματικά πρωτόκολλα, καθώς και οι αντίστοιχες επικυρώσεις και ενεργοποίηση αυτών στην Ελληνική
επικράτεια, έχει γίνει ως εξής:
1ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Παρίσι, 20/3/1952) Ν.Δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α/256/1974).
2ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Στρασβούργο, 6/5/1963) Ν.Δ. 215/1974 (ΦΕΚ Α/365/1974).
3ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Στρασβούργο, 6/5/1963) Ν.Δ. 215/1974 (ΦΕΚ Α/365/1974).
4ο - STRASBOURG 16 September 1963.
5ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Στρασβούργο, 20/1/1966) Ν.Δ. 215/1974 (ΦΕΚ Α/365/1974).
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
4/11/1950, με επικύρωση και ισχύ στην Ελλάδα βάση του Ελλ. Ν.Δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α/256/1974), ζητάμε να γίνει
απόλυτα κατανοητό ότι δεν μπορεί να υπάρχουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για τους κυβερνητικούς και τους
βουλευτές και άλλα για εμάς τους απλούς Πολίτες, βάση τουλάχιστον των άρθρων της 1, 2, 7, 10, 18, 19, 21 παρ.2,
28, 29 παρ.2 & 3, περί Ισοτιμίας, Ισονομίας και Ισοδικίας, της ανωτέρω «Οικουμενικής Διακήρυξης για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ» και των αντιστοίχων άρθρων 6, 13, 17 και 18 της «Σύμβασης της Ρώμης για την
Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ)». Την «Σύμβαση της Ρώμης
για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ)», στα Ελληνικά
μπορείτε να την δείτε ολοκληρωμένη, από εδώ:
http://web.archive.org/web/20050930225955/www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E4317264-DB27-42FE-873E-1ECCACABB045/0/GreekGrec.pdf

Συνεπώς, δια της παρούσης Σας αναφέρουμε, ότι μέχρι να τελεσιδικήσουν (τόσο σε Εθνικό, όσο και σε
Διεθνές επίπεδο) όλες οι δικαστικές αγωγές, μηνύσεις κ.τ.λ., που αφορούν όλους τους κυβερνώντες/βουλευτές
και ειδικότερα εκείνων που κατηγορούνται για τα αδικήματα της εσχάτης προδοσίας, της Εθνικής προδοσίας
γενικότερα, της παράδοσης της Εθνικής κυριαρχίας και των κρατικών εξουσιών με διαδικασίες εκτός
Συντάγματος, της γενοκτονίας των Ελλήνων, των διώξεων κατά της ΕΛ. ΣΤΑΤ. και του προέδρου της κ. Α. Γεωργίου
(αλλά και κατά όλων που πραγματικά εμπλέκονται στο σκάνδαλο αυτό - ο εν λόγω κύριος κατηγορείται για το
«μαγείρεμα» των στοιχείων που μας ανάγκασαν, να μπούμε στα μνημόνια) και για τα αδικήματα που πράττουν οι
τράπεζες και οι χρηματοοικονομικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί (δείτε παρακάτω), θεωρούμε τον εαυτό μας
απολύτως ευλόγα (οι συνυπογράφοντες), καθώς και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, αλλά και Εσάς, ως θύματα
εσχάτης προδοσίας, καθώς και άλλων σοβαροτάτων αδικημάτων και Σας ζητούμε να ενεργήσετε άμεσα για το
ζήτημα αυτό, καθώς και να λάβετε μέτρα, όπως οφείλετε ως Δικαστικοί Λειτουργοί.
Επίσης, το δημόσιο, αλλά και οι τράπεζες, με συνεχείς απειλές απαιτούν να εισπράξουν ¨οφειλόμενα¨,
εφαρμόζοντας απάνθρωπες εκβιαστικές και εκφοβιστικές μεθόδους και εν τέλει ληστρικές, όπως εκείνων της
αναγκαστικής είσπραξης και της κατάσχεσης. Δηλαδή ζητούν να εισπράξουν «προϊόντα» που είναι απόρροια
εσχάτης προδοσίας, κλοπής, υπεξαίρεσης, αλλά και «προϊόντα» άλλων παρανόμων/εγκληματικών ενεργειών και
πράξεων και άρα άκρως παράνομα και αντι-συνταγματικά ως απαιτήσεις. Παρ΄ όλα αυτά λοιπόν, αυτοί οι ίδιοι
κυβερνώντες παραμένουν στις θέσεις τους, μόνον και μόνον από την και για την κακοδιαχείριση του κράτους.
Έτσι, οι απαιτήσεις αυτές συνεχώς μεγαλώνουν με εκθετικό ρυθμό μάλιστα και πλέον έχουν υπερβεί κατά πολύ
και προ πολλού, την φοροδοτική & την όποια άλλη ικανότητα αποπληρωμής των Ελλήνων – «Φοροκαταιγίδα»!
Κατά συνέπεια και κατά συνέχεια, οι κυβερνώντες ασύδοτα και ανεξέλεγκτα, διαλύουν τον κοινωνικό και
παραγωγικό ιστό της χώρας, καθώς και το κοινωνικό κράτος δικαίου, με όλες αυτές τις ακατανόητες και
6ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτου (Στρασβούργο, 28/4/1983) ν. 2610/1998
(ΦΕΚ Α/110/1998).
7ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Στρασβούργο, 22/11/1984) ν. 1705/1987 (ΦΕΚ Α/89/1987).
8ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Βιέννη, 19/3/1985) ν. 1841/1989 (ΦΕΚ Α/94/1989).
11ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Στρασβούργο, 11/5/1994) ν. 2400/1996 (ΦΕΚ Α/96/1996).
Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, (Νέα Υόρκη, 16 Δεκεμβρίου 1966)
The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) που η Ελλάδα το δέχτηκε χωρίς καμιά επιφύλαξη και το
ενσωμάτωσε με το Νόμο 2462/1997 (ΦΕΚ Α/25/1997)
Και σύμφωνα με το Άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, συνάγεται ότι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (που είναι Διεθνείς
συμβάσεις επικυρωμένες με νόμο και ενεργοποιημένες) υπερισχύουν έναντι κάθε άλλου νόμου. Επί λέξη το Άρθρο 28 παρ.1
του Συντάγματος, αναφέρει:
«Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με
νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού
δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των
διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.»
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
παράλογες απαιτήσεις μέσω του δημοσίου και του «συνεργαζόμενου» ιδιωτικού τομέα (τράπεζες), απαιτήσεις
που όμως δεν έχουν καμιά λογική και ούτε μπορούν ποτέ και με κανένα τρόπο να αποπληρωθούν και ούτε
πρέπει, εάν αυτές τελικά κριθούν από την Δικαιοσύνη παράνομες. (Γιατί από τον Λαό έχουν ήδη κριθεί ως
τέτοιες!!! – Διάχυτη και γενικευμένη, είναι πλέον η εικόνα της συμπεριφοράς και της αντίδρασης του Ελληνικού
Λαού, όπως άλλωστε αυτό φαίνεται και από την τεράστια στάση πληρωμών των Πολιτών. {ΕΠ 10})
Τον ίδιο εύλογο αίτημα, έχουμε και μέχρι να τελεσιδικήσουν, τουλάχιστον οι μηνύσεις του κ. Γ. Σαρρή, του
Ιατρού κ. Αντωνίου (http://kinima-ypervasi.blogspot.gr/2014/09/blog-post_189.html) και η ομαδική αγωγή του
κινήματος «Υπέρβαση» κατά των τραπεζών που έχει κατατεθεί (βλ. πηγή, στο τέλος του άρθρου):
http://diaforos.blogspot.gr/2013/12/blog-post_23.html
Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την πλήρως μαθηματικά τεκμηριωμένη αγωγή, τα 4 συστημικά τραπεζικά
ιδρύματα (Πειραιώς, Εθνική, Alpha & Eurobank), δρώντας όπως όλα πλέον δείχνουν, σε συνεργία με τους
κυβερνώντες και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς (Τράπεζα της Ελλάδος), υπεξαίρεσαν ήδη με απάτη το ποσό των
93 Δις Ευρώ από δημόσια χρήματα, ενώ ανακεφαλαιοποιήθηκαν με ποσά άνω των 175 Δις, χωρίς να παραδώσουν
ΠΟΤΕ εμπράγματες εξασφαλίσεις 15 ως όφειλαν στον εγγυητή που ήταν το Ελληνικό Δημόσιο 16, πράγμα που όπως
αντιλαμβάνεστε συνεπάγεται το ότι, εφόσον δεν θα μπορέσουν να εξοφλήσουν αυτόν τον δανεισμό 17 τους, πάλι
εμείς οι Πολίτες μέσω της φορολογίας θα κληθούμε να αποπληρώσουμε ένα άδικο και με μη ανταποδοτικό
όφελος για την Χώρα και τους Πολίτες της χρέος, της τάξεως τουλάχιστον των 177,89 Δις Ευρώ, με το εξωφρενικό
και ληστρικά τοκογλυφικό επιτόκιο του euribor + 12% (ήτοι μόνον οι ετήσιοι τόκοι, είναι της τάξεως των 22,06 Δις
Ευρώ !!!), στην καλύτερη περίπτωση!!!
Όταν μάλιστα, η σημερινή χρηματιστηριακή αξία όλων αυτών των ανωτέρω 4 συστημικών τραπεζών είναι
μόλις με τα βίας 3 Δις Ευρώ (και συνεχώς πέφτει …), ενώ το δημόσιο (δηλαδή, όλοι εμείς οι Έλληνες
φορολογούμενοι Πολίτες), τους έχουμε αφήσει (λόγω της αυθαιρεσίας και της κατάχρησης εξουσίας των
κυβερνώντων) να δανειστούν 233 Δις Ευρώ, με την (αναγκαστική) εγγύηση της προσωπικής μας περιουσίας
(δημοσίας και ιδιωτικής), είναι πλέον ηλίου φαεινότερων, ότι οι τράπεζες αυτές πλέον στην ουσία ανήκουν στον
Λαό, διότι ποτέ αυτές δεν έδωσαν ισόποσες εγγυήσεις για τα 233 Δις Ευρώ στο Ελληνικό κράτος ως δια νόμου
όφειλαν (δηλαδή, για τα χρήματα που δανειστήκαν με κρατική εγγύηση) και συνεπώς είναι εξωφρενικό, αλλά και
εξοργιστικό που οι τράπεζες να απαιτούν οφειλές από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους – δηλαδή τον Λαό,
που μάλιστα τις έχουν εγγυηθεί για ποσό 77,7 φορές μεγαλύτερο από την πραγματική τους αξία !!!
Επίσης, οι ίδιες τράπεζες, ποτέ δεν τήρησαν και την υποχρέωση που είχαν για να «ρίξουν» το μεγαλύτερο
μέρος των χρημάτων αυτών στην Ελληνική αγορά, προκειμένου να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και οι Έλληνες
να μπορέσουν να πληρώσουν το συνεχώς διογκωμένο δημόσιο χρέος. Έτσι καταδίκασαν με πρόθεση και με δόλο,
(και με μια πρωτοφανή - στα παγκόσμια χρονικά - κίνηση αχαριστίας), σε οικονομικό αφανισμό τους Έλληνες –
δηλαδή, τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους, προκειμένου να τους εξαγοράσουν σε εξευτελιστική τιμή ή να τους
δημεύσουν τα δημόσια και ιδιωτικά περιουσιακά τους στοιχεία και έτσι, να γίνουν οι «επικυρίαρχοι» της Χώρας,
μέσω απάτης και υπεξαίρεσης, διότι όπως θα δούμε αρκετά Δις Ευρώ έχουν ήδη υπεξαιρεθεί … !!! Και όλα αυτά,
φυσικά με την περίεργη για τα πολιτικά χρονικά συναίνεση όλων των κυβερνώντων και των βουλευτών, είτε αυτοί
ανήκουν στην κυβέρνηση (οπότε όφειλαν να κάνουν χρηστή διαχείριση υπέρ των συμφερόντων του δημοσίου),
είτε αυτοί ανήκουν στην αντιπολίτευση (οπότε όφειλαν να κάνουν κοινοβουλευτικό έλεγχο, πάλι υπέρ των
συμφερόντων του δημοσίου)!!! Δηλαδή, οι τραπεζίτες σε άμεση συνεργασία και διαπλοκή με τους πολιτικούς,
που με την ασυδοσία, την αυθαιρεσία και την παρανομία τους, μας έφεραν σήμερα εδώ που φτάσαμε, με αυτόν
τον τρόπο σύντομα θα διεκδικήσουν όλη την Χώρα (για λογαριασμό τρίτων/αγνώστων), μάλιστα καθιστώντας
15

(Υπεύθυνος για την παραλαβή των εξασφαλίσεων από τις τράπεζες όπως οι νόμοι ν. 3723/2008 και ν. 1608/1950 ορίζουν,
ήταν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος)
16
(όπως δεν τήρησαν και πληθώρα άλλων υποχρεώσεων που είχαν βάση των νόμων της ανακεφαλαιοποίησης)
17
Και αυτό γίνεται σήμερα, όταν αντί να πληρώσουν τα χρέη τους ως όφειλαν, αντικαθιστούν τα ληγμένα ομόλογα με νέα,
φυσικά πάντα με την εγγύηση του κράτους.
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
τους Έλληνες, από Κυριάρχους αυτού του τόπου, σε απλούς επισκέπτες ή υπηκόους προτεκτοράτου, οι οποίοι
μάλιστα θα εξαναγκαστούν να πληρώνουν και τον αέρα που θα αναπνέουν !!!
Το γεγονός του ότι το πολιτικό προσωπικό, αφήνει ελευθέρους τους τραπεζίτες να πράττουν όπως πράττουν
παρανόμως και χωρίς να τους υποχρεώνουν να συμμορφωθούν με την νομιμότητα, ενώ από την άλλη μεριά
υποχρεώνουν και στην κυριολεξία εξοντώνουν τους απλούς Πολίτες με βάρβαρα εφαρμοστικά μέτρα,
αποδεικνύει περίτρανα, ότι το πολιτικό προσωπικό επιλεκτικά εφαρμόζει τους νόμους κατά το δοκούν. Επί πλέον
όμως, αυτό το κράτος ΔΕΝ διοικείται χρηστά, ΔΕΝ είναι το κράτος των Ελλήνων, αλλά διοικείται από
επικινδύνους ανθρώπους αμφιβόλου ήθους, οι οποίοι δρουν ξεκάθαρα αναίσχυντα και με περίσσιο θράσος, με
πρόθεση και δόλο, μόνον για το προσωπικό τους όφελος και συμφέρον - αυτών και των
ομοίων/συνεργατών/συναυτουργών τους και όχι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος όπως όφειλαν και
Ορκιστήκαν. Οπότε συνεπώς το κράτος τελεί υπό κατοχή και οι Έλληνες Πολίτες πλέον έχουν καλά κατανοήσει
πως, ότι εξαναγκάζονται και υποχρεώνονται να καταβάλουν σε αυτό, πάει απευθείας στις τσέπες συγκεκριμένων
ιδιωτών !!! Να λοιπόν, γιατί οι περισσότεροι Έλληνες κήρυξαν πλέον σιωπηλή γενική στάση πληρωμών {ΕΠ 10}
κατά του δημοσίου και των τραπεζών. Αυτό συμβαίνει απλά γιατί και δεν δύναται πλέον και αρνούνται να
καταβάλλουν έστω και ένα Ευρώ, στα χέρια ιδιωτικών συμφερόντων αντί του κράτους των Ελλήνων !!!

Να λοιπόν, γιατί είναι επιβεβλημένη η ΚΑΘΑΡΣΗ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ !!!
Πιο συγκεκριμένα, με τον νόμο Ν 3723 στις 9/12/2008 ( άρθρα 2, 3, 4, 5 ) επί Κ. Καραμανλή δόθηκαν
εγγυήσεις κατ αρχήν στις τράπεζες 23 δις, αποκλειστικά για χορήγηση στεγαστικών δανείων, κεφαλαίων κινήσεως στις
μικρομεσαίεςεπιχειρήσειςκαι επιχειρήσειςζωτικής σημασίας .
Κατόπιν επί_Γ.Παπανδρέουδόθηκανακόμη140_δις για τον ίδιο λόγο όπως φαίνεται κατωτέρω :
N. 3845
6- 5- 2010
( άρθρα 4 παράγραφος 8 )
15 δισεκατομμύρια
Ν. 3864
21- 7- 2010
( άρθρα 3 παράγραφος 1 )
10 δισεκατομμύρια
Ν. 3872
3- 9- 2010
( άρθρο 7 )
25 δισεκατομμύρια
Ν. 3965
18- 5- 2011
( άρθρο 19 παράγραφος 1 )
30 δισεκατομμύρια
Ν. 4031
9-12-2011 ( άρθρα 1 , 2 )
60 δισεκατομμύρια
Και .....

επί_κυβερνήσεωνσυνεργασίας δόθηκαν … ακόμα 70 δις_ευρώ
Ν. 4056
12- 3-2012
( άρθρο 21 )
Ν. 4079
19- 9-2012
( άρθρο 1 παράγραφος 1 )
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

233 Δις

= 23 + 140 + 70 .

30 δισεκατομμύρια
40 δισεκατομμύρια
μέχρι τώρα !!!

Καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι επειδή η πραγματική αξία των τραπεζών είναι σήμερα υποπολλαπλάσια των
εγγυήσεων (είναι περίπου 3 δις) που αυτές οφείλουν, ενώ τα κρατικά ομόλογα που πήραν οι τράπεζες συνολικά
είναι € 233 Δις , σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, αν δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις στην λήξη τους, αυτά τα ομόλογα
θα πρέπει να πληρωθούν από το κράτος, ενώ έτσι πάλι το βάρος θα «πέσει» πάνω στα συνήθη υποζύγια, δηλαδή
πάνω σε εμάς τους φορολογούμενους Έλληνες Πολίτες!!!
Στην λήξη αυτών των ομολόγων, οι τράπεζες οφείλουν να τα πληρώσουν και να επιστρέψουν τα ομόλογα
αυτά με τα οποία χρηματοδοτήθηκαν πίσω στο Ελληνικό κράτος, πράγμα που όμως δεν γίνεται και το Ελληνικό
κράτος αντ’ αυτού τυπώνει νέα, αλλά με πολύ επαχθέστερα επιτόκια για τον Ελληνικό Λαό και αντικαθιστά τα
παλαιά, οπότε συνεχώς το χρέος της Χώρας, δραματικά αυξάνεται !!! Επιπροσθέτως, αξίζει να σημειωθεί ότι τα
ομολόγα αυτά που εκδόθηκαν από το Ελληνικό κράτος και χορηγούνται στις τράπεζες, έχουν επιτόκιο αρκετά πάνω
από το 4,8% (αυτό ήταν το αρχικό, όταν ενέπλεξαν την Χώρα και τον Ελληνικό Λαό στα μνημόνια), αλλά όταν τα
παίρνουν οι τράπεζες … τα ρευστοποιούν στην ΕΚΤ, με επιτόκιο 1%, συνεπώς οι χρεωκοπημένες τράπεζες, που τις
στηρίζει το κράτος, επιπροσθέτως κερδοσκοπούν αθέμιτα με αυτή την διαφορά επιτοκίων, κατά του Ελληνικού
Λαού και φυσικά με την συναίνεση των κυβερνώντων και του πολιτικού προσωπικού !!! Εδώ λοιπόν, γεννιέται και
το εύλογο ερώτημα, του γιατί το κράτος δεν δανείστηκε το ίδιο χρήματα από την ΕΚΤ μέσο της ΤτΕ, με επιτόκιο 1%
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και να δανείσει εκείνο απευθείας τις τράπεζες, με μεγαλύτερο επιτόκιο, αλλά αποφάσισε με την επιλογή του αυτή,
να χαρίζει αρκετά Δις το χρόνο στους τραπεζίτες !!! Στα ΦΕΚ των ανακεφαλαιοποιήσεων, γίνεται σαφέστατο, ότι
εάν δεν πληρωθούν οι υποχρεώσεις των τραπεζών, ο ίδιος ο Λαός, θα κληθεί να πληρώσει τα χρέη τους (Ενδεικτικά
αναφέρεται το ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 2151 της 31/12/2010 Τεύχος Δεύτερο, όπου έδωσαν 12 δις στις τράπεζες
Eurobank , Εθνική και Alphabank) και μάλιστα χωρίς να ζητηθούν από το μέρος των τραπεζών οι απαραίτητες
εξασφαλίσεις !!! Αυτό, απλά, μπορεί να ερμηνευθεί εξ αρχής σαν πρόσκληση σε απάτη (με απόκρυψη στοιχείων,
αθέμιτη αποσιώπηση, επιλεκτική εφαρμογή των νόμων για συγκεκριμένες τράπεζες, καταπάτηση του υγιούς
ανταγωνισμού) σε βάρος των Ελλήνων πολιτών, μάλιστα με υπουργική απόφαση!!! Και συνεπώς, ο ιδιωτικός
(μέσω της υπερφορολόγησης) και δημόσιος πλούτος θα εκποιηθεί στον βωμό του αθεμίτου και αδικαιολογήτου
πλουτισμού των κατά τα άλλα πτωχευμένων τραπεζιτών, έναντι «πινακίου φακής» !!!
Έτσι και για να είμαστε ειλικρινείς, η αύξηση του δημόσιου χρέους, δεν έγινε λόγω της αύξησης των δαπανών
λειτουργίας του κράτους χωρίς να αυξάνονται ανάλογα τα έσοδα, αλλά σχεδιάστηκε από την αρχή, έτσι ώστε να
πάρουν οι λίγοι τα λεφτά και να τα πληρώσουμε εμείς με φόρους!!! Είναι απόλυτα αληθές ότι σχεδόν η «μερίδα
του Λέοντος» από τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις του Ελληνικού κράτους, έχουν καταβληθεί στους
τραπεζίτες, οι οποίοι συνεχώς ζητούν και άλλα !!!
Μάλιστα, ένα ποσό της τάξεως των 34,884 Δις Ευρώ, έχει ήδη μπει στον προϋπολογισμό και έχει πληρωθεί
αδίκως από τους Έλληνες φορολογουμένους !!! Οι τράπεζες αυτές, όπως γίνεται αντιληπτό, έχουν ήδη παραβιάσει
τα Συνταγματικά άρθρα 106 παρ. 1 & 2 (περί αθεμίτου και αδικαιολογήτου ιδιωτικού πλουτισμού σε βάρος της
Εθνικής οικονομίας, με ευθεία προσβολή της νομιμότητας του κράτους δικαίου, διότι το άρθρο αυτό στις
παραγράφους 1 και 2, αναφέρει:
«1. Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος το Kράτος
προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη Xώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την
οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας. Λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την
αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα, για
την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και
παραμεθόριων περιοχών.
2. H ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας.»),
το άρθρο 17 του Συντάγματος (περί προστασίας περιουσίας, μια που οι εγγυήσεις που δεν έδωσαν οι 4 συστημικές
τράπεζες, εάν εκπέσουν – λόγο μη πληρωμής των υποχρεώσεων που έχουν βάση της ανακεφαλαιοποίησης, θα
κληθεί ο Λαός και σημερινός πραγματικός μέτοχος τους να τις πληρώσει), το άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος
(παραβιάζεται η θεμελιώδης αρχή της Ισότητας, σε βαθμό μάλιστα που να παραβιάζεται η αρχή του κοινωνικού
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, σαν ατόμου και σαν μέλους του κοινωνικού
συνόλου), όπως και το άρθρο 25 παρ.1 εδ. δ’ του Συντάγματος (παραβιάζεται και η αρχή της Αναλογικότητας).
Αυτό όλο το «παραμύθι», νοθεύει και την αρχή του υγιούς ανταγωνισμού και είναι ξεκάθαρα και επιλεκτική
εφαρμογή των νόμων (Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών), εις βάρος άλλων τραπεζών της Ε.Ε. (εξωτερικού και μη
συστημικών Ελληνικών τραπεζών), οι οποίες πρέπει να βρίσκουν τα κεφάλαια τους από ιδιωτικές πηγές, με σαφώς
μεγαλύτερα επιτόκια δανεισμού (και όχι να παίρνουν «δώρα» κάποια Δις, επειδή χρωστάνε) και θα πρέπει να
διαθέτουν και τις αντίστοιχες εμπράγματες εγγυήσεις !!!!
Επιπροσθέτως και χρησιμοποιώντας σαν αναφορά, το εξώδικο προς της εφορίες του κινήματος «Αντίσταση
Τώρα», (βλ. Πηγή https://docs.google.com/file/d/0B7rdgoZTcpjBci0yOHduUVlHSzQ/edit), τίθενται εις γνώση Σας
και εφίσταται η προσοχή και για τα ακόλουθα πλήρως τεκμηριωμένα γεγονότα:
1. Όταν την Χώρα μας ”έβαλαν” στα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις των τοκογλύφων την 6/5/2010,
μπορούσε να δανειστεί από τις αγορές με πολύ χαμηλά επιτόκια, όμως ο τότε Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου,
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μαζί με τον τότε υπουργό οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, φρόντισαν να διαταράξουν την καλή πιστοληπτική
πίστη της Χώρας μας, για να μας κάνουν υποχείρια των τοκογλύφων δανειστών μας, από τους οποίους
δανειζόμαστε με τοκογλυφικά επιτόκια, ενώ έχουμε παραχωρήσει και την Εθνική μας κυριαρχία και μάλιστα με
διαδικασίες ΕΚΤΟΣ Συντάγματος !!!
2. Όλες οι δανειακές συμβάσεις είναι τελείως ΑΚΥΡΕΣ, δανειακές συμβάσεις από τις οποίες προκύπτει και η
σημερινή αδικαιολόγητη ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ 18, διότι ποτέ πραγματικά ΔΕΝ υπεγράφησαν (παρά μόνον κάποια
προσχέδια), ενώ η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι παντελώς ΑΚΥΡΗ, βάση του Ελληνικού Συντάγματος !!!
3. Στον δημόσιο τομέα, έχουν παρατηρηθεί μεγάλα και ηχηρά κρούσματα, ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΥ πλουτισμού
Δημοσίων Υπάλληλων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την θέση τους για ιδία οφέλη!!!
4. Έχουμε πληθώρα περιπτώσεων που οι νομοί εφαρμόζονται ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ, ενώ υπάρχει και το τεράστιο
ζήτημα που αυτό προκαλεί, δηλαδή την ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ, πράγμα που είναι ΑΚΡΩΣ αντι-συνταγματικό!!!
Έτσι, είναι σαφές πλέον το γιατί, το κράτος μας σήμερα τελεί υπό κατοχή, από χειριστού είδους
πραξικοπηματίες, που εκμεταλλευόμενοι την ψήφο του Λαού, διέπραξαν πολιτική εξαπάτηση και αντί να
χρησιμοποιήσουν όπλα για να εκτελέσουν την αηδιαστική και αποτρόπαια πράξη τους αυτή, χρησιμοποίησαν τα
δικά τους “ νομικά μέσα” και έφτιαξαν από αυτά «νόμους», με σκοπό την ολοσχερή παράδοση της Χώρας στον
εχθρό και κατακτητή. Φυσικά, αναμφίβολα οι ίδιοι είναι πλέον εχθροί της Χώρας και των Ελλήνων, όμως υπάρχει
ο μέγας κίνδυνος να συμπαρασύρουν και πολλούς άλλους άθελα τους, που ακόμη και σήμερα εκτελούν
αναντίρρητα τις διαταγές/εντολές τους – λόγο άγνοιας και τελικά να δικαστούν και αυτοί σαν συνεργοί τους, για
εσχάτη προδοσία!!!
Και απευθυνόμαστε σε Εσάς που ως δημόσιοι Δικαστικοί Λειτουργοί έχετε ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα,
στους νόμους του κράτους, να υπηρετείτε τον Ελληνικό Λαό, να διαφυλάττεται την Πατρίδα και ως τους
κοντινότερους στον απλό Πολίτη, ως καθημερινούς βιοπαλαιστές Ανθρώπους, όπως όλοι εμείς και όχι σαν
κάποιους υπουργούς οικονομικών, ακόμη και πρωθυπουργούς, που έγιναν υπουργοί ή πρωθυπουργοί, χωρίς ποτέ
να ψηφιστούν από κανένα !!!
Ειδικότερα, και επί των δημοσιών οικονομικών θεμάτων, μπορούμε να τεκμηριώσουμε, το ότι αυτό το κράτος
(που δυστυχώς από ότι είδαμε, δεν είναι το κράτος των Ελλήνων) μέσω αυτής της εφορίας (που και αυτή δεν είναι
πλέον των Ελλήνων, αλλά έχει μετατραπεί σε τρομο-ληστρικό όργανο του κατοχικού καθεστώτος), πραγματικά
χρωστά χρήματα στους Πολίτες, αντί του να χρώσταν οι Πολίτες χρήματα σε αυτό!!! Και όλα αυτά πηγάζουν από
την απλή λογική, που βασίζεται στην αντι-συνταγματικότητα των μνημονίων, των αντίστοιχων δανειακών
συμβάσεων και των αντίστοιχων εφαρμοστικών νόμων, μια που αυτά επίσημα δεν έχουν ποτέ υπογραφεί, αλλά
εφαρμόζονται ετσιθελικά από την κυβέρνηση, ο τρόπος δε σύνταξης τους, καθώς και το περιεχόμενο τους είναι
πλήρως παράνομα, αντισυνταγματικά και σε ευθεία σύγκρουση με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το κράτος
κοινωνικού δικαίου !!!
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Ή αλλιώς το φαινόμενο της «Φοροκαταιγίδας», όπως επιτυχώς το ανέλυσε ο συμπολίτης μας Μανώλης Ιωάννης στα
διοικητικά δικαστήρια, όπου προσέφυγε ασκώντας Ανακοπή και Προσφυγή για τις υπέρογκες φορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ
ζήτησε από το ΣτΕ να γνωμοδοτήσει για την συνταγματικότητα του συνολικού φορολογικού καθεστώτος, δηλαδή αντί να
κρίνει το ΣτΕ έκαστο φορολογικό νόμο, να τους κρίνει σαν σύνολο και για το σύνολο των επιβαρύνσεων που αυτοί επιφέρουν
στους Πολίτες, ενώ μέσα στο αναλυτικότατο δικόγραφο του, τόνισε πως το άρθρο 20 του Συντάγματος, καθώς και η Συνθήκη 6
της ΕΣΔΑ έχουν παραβιαστεί από τους κυβερνώντες, με τις νέες απαράδεκτες τιμές των δικαστικών παραβόλων, που
ουσιαστικά στερούν το αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε Πολίτη, προκειμένου να έχει δικαστική προστασία και μια δίκαιη δίκη,
λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων, δημιουργώντας περαιτέρω και ανεπίτρεπτες διακρίσεις ανάμεσα σε αυτούς (μια και οι
πλούσιοι ή το δημόσιο μπορούν να ανεχτούν τις υψηλές τιμές των δικαστηρίων, ενώ οι φτωχοί δυστυχώς … όχι και μάλιστα
επιπροσθέτως πλέον, η φτώχεια έχει μετατραπεί και σε ποινικό αδίκημα) !!! Τέλος, προσκόμισε αποδείξεις για το ότι ο νέος
τρόπος κοινοποίησης των πράξεων της φορολογικής διοίκησης μέσω taxisnet, είναι νομικά άκυρος !!! Το δικαστήριο έλαβε
χώρα την 10/10/2014, στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης .
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Διότι, το δημόσιο ζητά από εμάς ως Έλληνες Πολίτες χρήματα τα οποία δεν του χρωστούμε, μάλιστα … για
«υπηρεσίες» που ποτέ δεν ωφεληθήκαμε και ούτε το σημερινό κράτος μας παρέχει ανταποδοτικά έργα ως
όφειλε να κάνει 19, ενώ αυτά που μας χρωστάει δεν μας τα δίνει, ούτε καν τολμά να αναφέρεται σε αυτά … !!!
Όπως είναι γνωστό στους πάντες, ότι η κοινή συμμετοχή για την λειτουργία του κράτους, είναι οι φόροι που
διανέμονται και κατανέμονται στους Πολίτες (ανάλογα με τις δυνατότητές τους), υπό την ρητή προϋπόθεση ότι
αυτοί οι φόροι θα είναι ΝΟΜΙΜΟΙ, θα είναι ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ και σε καμία περίπτωση ΔΕΝ μπορούν να είναι
ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟΙ ή να στοχοποιούν την περιουσία ή και την ζωή 20, όπως δυστυχώς συμβαίνει τούτη την στιγμή και
ήδη απαριθμούμε με αύξουσα τάση 6000 αυτοχειρίες. Στην πατρίδα μας είναι προδήλως κοινή η διαπίστωση εις
όλους, πως τα περί των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα περί χάρτας του ΟΗΕ, ΟΛΑ έχουν παραβιαστεί με τις
σημερινές επικρατούσες ΕΧΘΡΙΚΕΣ συνθήκες και κυρίως με τους σημερινούς ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ φόρους και κάθε είδους «κουρεμάτων», με ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά που αφορούν τις συντάξεις
και τους μισθούς, παρά τις επιταγές του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ … !!!
Για την σωστή λειτουργία του κράτους, υπάρχει ένα πολιτικό προσωπικό, το οποίο υποτίθεται πως θα έπρεπε
να είναι Δημοκρατικά εκλεγμένο, όμως αυτή την στιγμή, τίθεται πλέον από τα γεγονότα και τις αποδείξεις που
έχουν δει το φως της δημοσιότητας, καθώς και από τις καταγγελίες πολλών βουλευτών για τις πράξεις νομοθετικού
περιεχομένου, υπό σοβαρή αμφισβήτηση, όπως επίσης και λόγο της υφαρπαγής των ψήφων μέσω πολιτικής
εξαπάτησης. Και ΕΝΩ ΑΥΤΟ θα έπρεπε να σέβεται το Σύνταγμα και τους Νόμους του ¨κυρίαρχου¨ Κράτους
(κυρίαρχου Λαού), αυτό πλέον έχει καταργήσει κάθε έννοια νομιμότητας με τις συνεχείς πράξεις νομοθετικού
περιεχομένου, που επιβάλει η κυβέρνηση, έχοντας καταλύσει τους θεσμούς, το κοινοβούλιο και το Σύνταγμα. Το
κοινοβούλιο ως θεσμός της Δημοκρατίας αυτονόητα έπρεπε να προστατεύει και να προασπίζει το δημόσιο χρήμα
(και όχι να “διασπαθίζεται” μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτό και των φίλων τους, με διαφόρους «περίτεχνους»
τρόπους … ) (ΕΠ 7). Το κοινοβούλιο λοιπόν, όφειλε να εξασφαλίζει ότι το Σύνταγμα δεν θα παραβιάζεται και η
Δικαιοσύνη θα λειτουργεί αμερόληπτα στο έργο της. Δυστυχώς όμως το Σύνταγμα παραβιάζεται κατάφορα και η
Δικαιοσύνη επιχειρείται να χειραγωγηθεί από το πολιτικό προσωπικό, όπως έγινε γνωστό στο Πανελλήνιο από
την εκπομπή «Ελεύθερος Σκοπευτής» του δημοσιογράφου κ. Τράγκα, όπου με τον πιο επίσημο τρόπο, η Πρόεδρος
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Κα. Βασιλική Θάνου, παραδέχεται δημοσίως την προσπάθεια
παρέμβασης της τρόικα και του πολιτικού προσωπικού, στην Δικαιοσύνη (ΕΠ 4). Πλέον, ούτε καν τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα δεν προστατεύονται στην Ελλάδα (ΕΠ 4) και πολλά άλλα, τα οποία γίνονται δυστυχώς αντι-διαμετρικά
αντίθετα από αυτά που έπρεπε να γίνονται και επιβάλει το ίδιο το Σύνταγμα !!!
Το πολιτικό προσωπικό λοιπόν όφειλε να διαχειρίζεται χρηστά την Χώρα, ενώ πάντοτε όπως όλοι ξέρουμε,
ποτέ δεν ίσχυσε κάτι τέτοιο, μέχρι που φτάνουμε στην κρίση του 2009 και στα μνημόνια … Εκεί, οι Πολίτες
μαζεύτηκαν στις Πλατείες διαδηλώνοντας ενεργά και έντονα για τα επερχόμενα δόλια και μη αναγκαία μέτρα των
μνημονίων, βάση ενός εικονικού χρέους (απεχθές και επονείδιστο), μιας τάχα ανάπτυξης που ποτέ δεν ήρθε και
αντιθέτως ποτέ δεν θα έρθει και μιας μεταρρύθμισης, που τελικά αποδείχτηκε μια στυγνή δολοφονική γενοκτονία!
Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλές επιβεβαιωμένες περιπτώσεις σοβαροτάτων Πολιτών και Επιστημόνων, που
κοινοποίησαν σε όλη την βουλή και σε όλο το πολιτικό προσωπικό της Χώρας, ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις
και μάλιστα τόσο σοβαρές, ουσιαστικές και κατάλληλες, που το κράτος θα μπορούσε να επιβιώσει και να
ανακάμψει πλήρως και μόνιμα, σε εύλογο χρονικό διάστημα, πληρώνοντας ότι πραγματικά όφειλε και μάλιστα
χωρίς να επιβάλλονται εξοντωτικοί φόροι. Ποτέ όμως κανείς από το πολιτικό προσωπικό δεν κάλεσε κανέναν από
αυτούς τους ανθρώπους, προκειμένου αυτοί να καταθέσουν την δική τους άποψη… Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς
ήταν διεθνούς αναγνωρίσεως και κύρους Επιστήμονες !!!
Πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό, ότι το μορφωτικό και γνωστικό επίπεδο του σημερινού πολιτικού
προσωπικού, δυστυχώς είναι ακατάλληλο για να σώσει την Χώρα, ενώ είναι και επικινδυνότατο, διότι η
19

Όλα σχεδόν τα σημερινά δημόσια έργα, πλέον παραχωρούνται σε ιδιωτικές κοινοπραξίες, που τα εκμεταλλεύονται
κερδοσκοπικά και χωρίς κανένα ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο.
20
Βλ. δικαιώματα και βάση της χάρτας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ.
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αλαζονεία και η αμετροέπεια τους, δεν τους επιτρέπει (ή ακόμη χειρότερα δεν θέλουν) να ακούσουν καμιά άλλη
άποψη, ακόμη και εάν αυτή προέρχεται από τα πιο επίσημα επιστημονικά χείλη, ακόμη και εάν είναι πλήρως
τεκμηριωμένη και επιτυχώς δοκιμασμένη !!! Αναλογιστείτε μόνον τούτο … Ποτέ κανένας πολιτικός δεν έλυσε
κανένα πρόβλημα και καμιάς Χώρας (πλην ελαχιστοτάτων εξαιρέσεων) … Το μόνον που κάνουν είναι ίσως να
δίνουν εντολές για να βρεθεί μια λύση, αλλά την λύση καθεαυτή την βρίσκει πάντοτε ο εξειδικευμένος
τεχνοκράτης και ποτέ οι ίδιοι οι πολιτικοί … !!!
Έτσι, ακόμη και προ μνημονίων, πραγματικά λύσεις υπήρχαν, μόνο που το πολιτικό προσωπικό μας, …
εκώφευε ηθελημένα και μάλιστα, αντί να ακούσει τις τεχνοκρατικές απόψεις αυτές και να τοποθετηθεί πάνω σε
αυτές και προκειμένου να μην δείξει την επιβεβαιωμένη άγνοια και εσωτερική κενότητα του, χλεύαζε αυτούς τους
επιστήμονες, ενώ ποτέ κανένα κανάλι ΜΜΕ δεν τους επέτρεψε να αναλύσουν ενδελεχώς τις απόψεις τους και εάν
τυχόν κάποιος κατάφερνε να βγει σε κάποια εκπομπή, το «πάνελ» που πάντα ήταν “σκηνοθετημένο”, δεν τον
άφηνε να αρθρώσει λέξη … !!!
ΠΑΝΤΩΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ, ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΑΣΧΕΤΑ ΕΑΝ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΦΡΟΝΤΙΣΕ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΝ ΓΝΩΣΤΕΣ, ΔΙΟΤΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΝ ΚΑΙ Η
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ !!!
Το «παιχνίδι» για την επιβολή της μνημονιακής δικτατορίας ήταν καλά προμελετημένα στημένο και
προκαθορισμένο …. Και αυτό προκύπτει και από τις δηλώσεις – ομολογίες των Στρός Καν, Προβόπουλου κ.τ.λ., που
δήλωσαν πως όλοι προεκλογικά ήταν ενήμεροι … !!! (αλλά και από επιστημονικές αναλύσεις … ΕΠ 11) Τέλος και
καθαρά προς ενημέρωση (πράγμα το οποίο μπορούμε να τεκμηριώσουμε ανά πάσα στιγμή – απλώς είναι έξω από
την ουσία του παρόντος), ο Γεώργιος Α. Παπανδρέου, θα μπορούσε και είχε αρκετές επιλογές, τότε σαν ο
Πρωθυπουργός που μας έβαλε στα μνημόνια, αντί να πράξει τούτο, να είχε εντέχνως μεταφέρει ΟΛΟ το δημόσιο
χρέος στους τοκογλύφους της Χώρας, που σήμερα την διοικούν μέσω της τρόικας και των μνημονίων,
ελευθερώνοντας οικονομικά την Ελλάδα οριστικά, πράγμα που φυσικά δεν έκανε και συνεπώς είναι υπόλογος
απέναντι στον Λαό για αυτό! Επίσης είναι υπόλογος και αυτός, όπως και άλλοι, που χρησιμοποίησαν την ΕΛ.ΣΤΑΤ.
για να «φουσκώσουν» εντέχνως το χρέος και να μας πείσουν ότι υπάρχει η ανάγκη λήψης «έκτακτων μέτρων» και
την εισαγωγή της Χώρας σε ειδικό καθεστώς (δηλαδή, μνημονιακής κατοχής) … Όπως, είναι συν-υπεύθυνος και για
τις 6000 αυτοκτονίες λόγο μνημονίων, βάση παραδοχών που έχουν κάνει δημοσίως, κυβερνητικοί και μη
παράγοντες και στοιχείων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Eurostat για την Ελλάδα.
Και για να μακρηγορούμε σχετικά με την μεθόδευση του πως φτάσαμε ως εδώ, ερχόμαστε στο προκείμενο
και κάνοντας ένα απλούστατο λογαριασμό, διαπιστώσαμε έκπληκτοι ότι ουσιαστικά δεν χρωστούμε εμείς στην
εφορία και κατ’ επέκταση στο κράτος (που δεν είναι πλέον των Ελλήνων), αλλά η εφορία (το κράτος) μας οφείλει
ένα σεβαστότατο ποσό, από κακοδιαχείριση, το οποίο απαιτούμε να μας επιστραφεί σε μετρητά αμέσως και
εντόκως, συλλέγοντας το από όλους τους διαχειριστές 21 της Χώρας, που την έφτασαν σε αυτό το ελεεινό σημείο !!!
Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος του πολιτικού προσωπικού όπως ήδη είπαμε, έπρεπε να είναι τέτοιος, έτσι ώστε
να κλείνει και να εξασφαλίζει με επιτυχία τον ετήσιο ισολογισμό και προϋπολογισμό, διασφαλίζοντας έτσι το
δημόσιο χρήμα και τα συμφέροντα του κράτους και ειδικά μετά το 2009, όπου είχαμε και μια παγκόσμια
οικονομική κρίση, αυτή της Lehman Brothers. Όπως επίσης ήδη ειπώθηκε, ότι αυτό το πολιτικό προσωπικό είναι
δυστυχώς και αμφιβόλου νομιμοποίησης …
Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι από το 2009 και εντεύθεν, το δημόσιο χρέος εκτινάχτηκε σε ασύλληπτα επίπεδα
και έξω από κάθε λογική και επιστημονική προσέγγιση. Μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων μέσω της περίφημης
«ανακεφαλαιοποίησης», έχουν «χαριστεί» στις τράπεζες (ΕΠ 12), γνωστά είναι σήμερα περίπου € 233 Δις, τα
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Σαν διαχειριστές, θέση την οποία διεκδίκησαν οι ίδιοι, όφειλαν να κάνουν το καλύτερο ανθρωπίνως δυνατό για την Χώρα.
Εάν λοιπόν, δεν έχουν πράξει τούτο, τότε είναι όλοι υπόλογοι για την καταστροφή της Χώρας, ενώπιον του Ελληνικού Λαού.
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οποία έχουν πιθανώς υπεξαιρεθεί από το δημόσιο ταμείο 22 και με απάτη έχουν πιθανώς «ιδιωτικοποιηθεί» !!! Το
συγκεκριμένο θέμα, όπως και άλλα (π.χ. την μετακύληση των βαρών των δανείων των μεγάλων πολιτικών
κομμάτων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, στον Λαό, κ.α.) είναι στην Ελληνική Δικαιοσύνη, ενώ για κάποια εξ’ αυτών έχει τελειώσει
η προανάκριση και έχουν σταλεί στην τακτική δικαιοσύνη για δίκη. Αυτά όμως είναι χρήματα, τα οποία εμείς και
οι συμπολίτες μας καλούμαστε να πληρώσουμε μέσω φόρων, ενώ άλλοι είναι αυτοί που τα ιδιοποιήθηκαν !!!
Κάποιοι, λοιπόν, βρήκαν την μοναδική «ευκαιρία» που αναζητούσαν και εκμεταλλευόμενοι μια διεθνή κρίση 23,
κατάφεραν λογιστικά και μόνον, να εκτινάξουν το Ελληνικό δημόσιο χρέος στα ύψη … !!! Όμως, η αλήθεια είναι ότι
οι Έλληνες Πολίτες ΔΕΝ χρησιμοποίησαν προς όφελος τους οποιαδήποτε «υπηρεσία» ή ανταποδοτικό όφελος,
από αυτά που τους χρεώνουν σαν φόρους, μέσω των μνημονίων.
Αντίθετα με κάθε λογική, ο Έλληνας Πολίτης καλείται να πληρώσει παρανόμως για πράγματα και πολιτικές,
που καθαρά υπηρετούν σκοτεινές και δόλιες διαδικασίες, όπως και συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα!!! Έτσι η
πολιτική αυτή, πλασματικά, δόλια και παράνομα ανέβασε τον προϋπολογισμό και ουσιαστικά δεν ωφελείται
κανένας, παρά μόνο συγκεκριμένα ιδιωτικά τραπεζικά συμφέροντα και διάφορα τοκογλυφικά καρτέλ, από τέτοιες
«υπηρεσίες» και «ανταποδοτικά οφέλη». Νομίμως λοιπόν, κανείς ΔΕΝ πρέπει και ΔΕΝ οφείλει τίποτε δια αυτά !!!
Αλλά, δεν σταματάμε μέχρι εδώ …
Σήμερα, αρχίζοντας από το χρέος που αναγνωρίζει η συγκυβέρνηση και οι ελεγκτές της (δηλαδή, οι δανειστές
& η τρόικα) και χρησιμοποιώντας μια τεκμηριωμένη επιστημονική ανάλυση, το συνολικό δημόσιο χρέος ανέρχεται
πραγματικά στα 971.000.000.000 ευρώ και συνεχώς αυξάνεται (ΕΠ 13, σήμερα ο ίδιος Καθηγητής Πανεπιστήμιου
αναφέρει την εκτίναξη αυτού του χρέους στα 971 Δις και πολύ σύντομα θα δημοσιεύσει την αντίστοιχη, με αυτή
των 697 Δις έκθεση, που δίδεται παρακάτω στην σχετική παραπομπή!!! ), τα οποία βαρύνουν περίπου 5.725.000
φορολογουμένους (ΕΠ 14), με μέσο δηλωθέν ετήσιο εισόδημα της τάξης των 14.000 ευρώ (ΕΠ 15), πράγμα που
σημαίνει ότι σε κάθε ένα από αυτούς, η αντίστοιχη μέση επιβάρυνση είναι (971.000.000.000/5.725.000 ≈) 169.607
ευρώ !!!
Ένα μη βιώσιμο, παράνομο, καταχρηστικό και αντισυνταγματικό χρέος για το μέσο εισόδημα του Έλληνα,
που παραβιάζει και κάθε αρχή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου!!! Έχουμε λοιπόν, παραβίαση σωρείας νόμων
και Συνταγματικών διατάξεων, ειδικά των Συνταγματικών άρθρων 4 παρ.1 & 5 {λόγω της παραβίασης των αρχών
της καθολικότητας του φόρου και της φορολογικής ισότητας}, του άρθρου 2 παρ.1 {λόγω της παραβίασης της
προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά και του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου,
η οποία πρέπει να αναγορεύεται σε ύπατο κριτήριο της έκφρασης και δράσης των οργάνων της πολιτείας}, του
άρθρου 25 παρ.1 {λόγω της παραβίασης της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου}, του άρθρου 20 παρ.1 {λόγω
της παραβίασης στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας}, του άρθρου 17 παρ. 2 {λόγω της παραβίασης του
δικαιώματος στην ιδιοκτησία}, ειδικά δε για το τέλος επιτηδεύματος, παραβιάζονται επιπροσθέτως και τα άρθρα
78 παρ.1 & 5 παρ.1 του Συντάγματος {λόγω της παραβίασης των κατοχυρωμένων από αυτά, αρχές της
καθολικότητας και της ισότητας του φόρου}, όμως παραβιάζεται και το άρθρο 14 του Διεθνούς Συμφώνου για τα
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα {λόγω της παραβίασης στο δικαίωμα της δικαστικής προστασίας} και το άρθρο
6 της ΕΣΔΑ {λόγω της παραβίασης στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας}, αλλά και το άρθρο 11 ΕΣΔΑ {λόγω της
παραβίασης του δικαιώματος στην περιουσία}. Άλλωστε, έχει κριθεί πως η επιβολή φορολογικής υποχρέωσης
που συνιστά υπερβολικό βάρος για τα πρόσωπα που βαρύνονται με αυτήν, είτε κλονίζει ριζικά την οικονομική
τους κατάσταση, είτε αντίκειται και στην διάταξη του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της
Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών
(Ε.Σ.Δ.Α.), που έχει αυξημένη ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος 24, πολλώ δε μάλλον εάν η
φορολογική υποχρέωση θίγει το όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης, αλλά και το δικαίωμα στην ιδιοκτησία! Αλλά
και σύμφωνα με τις καθαρά οικονομικές θεωρίες και αρχές, επιβάλλεται η είσπραξη των φορολογικών εσόδων να
22

Για τα € 93 Δις, είμαστε πλέον σίγουροι ότι υπεξαιρέθηκαν, ενώ η Δικαιοσύνη θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει
στην προανάκριση για τα υπόλοιπα.
23
Που όλα δείχνουν ότι είναι τελικά τεχνητή, με σκοπό και με δόλο.
24
ΕΔΔΑ απόφαση της 2.12.1985, Svenska κατά Σουηδίας, αριθμ. 11036/84, απόφαση της 14.12.1988, Wasa κατά Σουηδίας,
αριθμ. 13013/87, απόφαση της 16.1.1995, Ricardo Travers κατά Ιταλίας, αριθμ.15117/89.
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πραγματοποιείται χωρίς όμως να προκαλείται ζημιογόνος επίδραση στην Εθνική οικονομία {Άρθρο 106 παρ.1 & 2
του Συντάγματος – Εδώ το ίδιο το δημόσιο προκαλεί ζημία στην Εθνική οικονομία !!!}. (BΛ. ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΑΤΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ,
ΑΠΟ
ΤΗΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
{Π.Ε.Δ.}:
http://helleniclawyer.blogspot.gr/2014/06/blog-post_30.html?m=1) .
Ποιά λογική λοιπόν μπορεί να υπάρχει στο προηγούμενο ποσό, πλην της στυγνής ληστείας … !!! Αυτά τα
χρήματα έχουν ήδη χρεωθεί και θα συνεχίσουν να χρεώνονται στην φορολογική μας μερίδα αναλόγως των
εισοδημάτων μας, με την ανωτέρω σημερινή αξία και σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα κληθούμε να τα
αποπληρώνουμε για πολλά-πολλά χρόνια, ίσως και τα παιδιά μας, ίσως … και αυτό είναι πολύ πιθανόν, τελικά … να
μην είναι ανθρωπίνως δυνατόν να πληρωθούν ποτέ (!!!) … και είναι λεφτά από τα οποία ΔΕΝ είχαμε ΠΟΤΕ
κανένα προσωπικό ή ανταποδοτικό όφελος, ενώ αντίθετα αυτοί που τα καταχραστήκαν πλούτισαν
αδικαιολόγητα, ενώ αυτοί που διαχειρίστηκαν τόσο καταστροφικά το κράτος και την δημόσια περιουσία, ποτέ
δεν λογοδότησαν για αυτό που έπραξαν ενώπιων της Ελληνικής δικαιοσύνης και εμείς σήμερα ΑΔΙΚΩΣ
καλούμαστε να πληρώσουμε την υπεξαίρεση που αυτοί έκαναν, με την ανοχή ή και με την συμμετοχή/συνενοχή
του πολιτικού προσωπικού και συγκεκριμένων άλλων, που είχαν ιδία οφέλη !!! Ένα πολιτικό προσωπικό που
χρησιμοποιεί συστηματικά την πολιτική εξαπάτηση για να συλλέξει τις αναγκαίες ψήφους (που ακόμη και έτσι, δεν
το νομιμοποιούν) και δεν μπορεί να ελεγχτεί ή να παυτεί, ακόμη και εάν αποδειχτεί επικίνδυνο ή ανεπαρκές (π.χ.
νόμος περί ευθύνης υπουργών) !!!
Το θέμα γίνεται άκρως ενδιαφέρον εάν ανατρέξουμε στο που πάνε τα χρήματα αυτά, εκτός της παράνομης
«ανακεφαλαιοποίησης», για την οποία σήμερα είναι όλες οι συστημικές τράπεζες εναγόμενες 25 και
εγκαλούμενες 26, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εστιάσουμε στο ιστορικό γεγονός, ότι ο πρώην «πρωθυπουργός»
Γ.Α. Παπανδρέου κατάφερε να παραπλανήσει και να εξαπατήσει τον Ελληνικό Λαό.
Τα χρήματα αυτά λοιπόν πάνε για:
1. Να πληρωθούν τα κλεμμένα, κλεμμένα από μια ομάδα επικίνδυνων-ανεπαρκών διοικούντων
κυβερνητικών και μη, από τους φοροφυγάδες, από τους «συγγενείς και τους έμπιστους φίλους» του πολιτικού
προσωπικού, από τις μίζες και όλα τα συναφή σκάνδαλα, τα οποία έγιναν με την συγκατάθεση του πολιτικού
προσωπικού, ειδικά αυτού των μνημονίων !!! Είχε όμως όφελος ο Έλληνας Πολίτης??? Φυσικά και ΟΧΙ !!!
2. Να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες (που είναι σήμερα όλες οι συστημικές τράπεζες εναγόμενες και
εγκαλούμενες για αυτό), άρα να πληρωθούν οι χασούρες ιδιωτών τυχοδιωκτών τραπεζιτών (αλλά και καναλαρχών
και «συγγενών και έμπιστων φίλων» του πολιτικού προσωπικού), με την συγκατάθεση του πολιτικού προσωπικού
!!! Είχε όφελος ο Έλληνας Πολίτης??? Και πάλι, φυσικά … ΟΧΙ, ενώ θα μπορούσε να είχε, εάν ταυτόχρονα με την
ανακεφαλαιοποίηση, κρατικοποιούντο οι τράπεζες και κουρευόντουσαν γενναία τα χρέη των Πολιτών !!! Έγινε κάτι
τέτοιο ??? Μα φυσικά … ΟΧΙ !!!
3. Για «ανάπτυξη», δεν πήγε τίποτα και εάν πήγαινε, αυτό θα μπορούσε να μην μπει στον φορολογητέο
προϋπολογισμό, αλλά να υπάρχει ευνοϊκός ιδιωτικός τραπεζικός δανεισμός για το έργο … Π.χ. τραπεζικό
«Μνημόνιο», περιορισμένο σε ιδιώτες κατασκευαστές, έξω από τις δημόσιες δαπάνες ή εγγυήσεις …
Αφού, λοιπόν, το πολιτικό προσωπικό ΔΕΝ έκανε την δουλειά του όπως έπρεπε και ΔΕΝ διεκδίκησε το
δημόσιο χρήμα, ήξερε όμως να πάρει την αμοιβή του και ποτέ ΔΕΝ παραιτήθηκε δηλώνοντας την αλήθεια, ότι
δηλαδή είναι τουλάχιστο, επικίνδυνο και ανεπαρκές για τον ρόλο που του ανατέθηκε, … δεν θα έπρεπε λογικά να
είχε ήδη επέμβει η Ελληνική Δικαιοσύνη ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ??? Διότι το πολιτικό προσωπικό, δεν έπραξε το καθήκον
του, ως όφειλε, εκθέτοντας και συνεχίζοντας να εκθέτει, την Χώρα μας και τους Πολίτες της, σε μέγα κίνδυνο,
25

Αγωγή κινήματος «Υπέρβαση» … http://diaforos.blogspot.gr/2013/12/blog-post_23.html
Μήνυση κ. Γ. Σαρρή και άλλων μεταγενέστερα κατά των συστημικών τραπεζών και τραπεζιτών, όπως και κατά της ελεγκτικής
αρχής (τράπεζα της Ελλάδος) και του πρώην προέδρου της Γ. Προβόπουλου …
https://www.scribd.com/doc/173735575/%CE%9C%CE%AE%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%B7%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
υποθηκεύοντας το μέλλον τους και δημιουργώντας μια επικίνδυνη ασύμμετρη κατανομή αδικών φορολογικών
βαρών. Επίσης έπρεπε να κινηθεί αυτόβουλα ως είχε υποχρέωση, προκειμένου να βρεθούν αυτοί που πραγματικά
τα «φάγανε» …, όποιοι και εάν είναι, όπου και να είναι … !!!
Σαν Έλληνες, Ελεύθεροι, Ανεξάρτητοι, Κυρίαρχοι, Ενεργοί Πολίτες αρνούμαστε να πληρώσουμε χρέη που
δεν τα “δημιουργήσαμε” εμείς και που δεν ωφεληθήκαμε το ελάχιστο από αυτά. Αρνούμαστε να καταβάλουμε
έστω και ένα Ευρώ, που να το διαχειρίζεται, αυτή η μη-νόμιμη και υπόλογη για Εθνική προδοσία κατοχική
κυβέρνηση. Επίσης, η λέξη «θυσία» που χρησιμοποιεί εντέχνως η κυβέρνηση είναι παραπλανητική, διότι ούτε
εμείς, αλλά ούτε και κανένας άλλος Έλληνας, αποφασίσαμε να «θυσιαστούμε» για τα χρέη και τις κλοπές άλλων …
!!! Η μόνη θυσία που γίνεται σήμερα, είναι η ανθρωποθυσία των Ελλήνων, στον βωμό των τοκογλύφων και των
συμφερόντων… !!!
Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε, ότι ο αξιότιμος κ. Γιώργος Κασιμάτης που δεν είναι ένας απλός
συνταγματολόγος, αλλά τυγχάνει να είναι και συντάκτης του Ελληνικού Συντάγματος , έχει δηλώσει ευθαρσώς ότι
στην Ελλάδα έχει γίνει πραξικόπημα, έχουν κυριολεκτικά «κουρελιάσει» το Σύνταγμα και τους νόμους, ενώ ο
σημερινός Πρωθυπουργός Αντώνιος Σαμαράς, συμφωνεί μεν με αυτή την διαπίστωση, αλλά ΔΕΝ κάνει στην πράξη
τίποτε για να διορθωθεί αυτό !!! (ΕΠ 3)
Εκτός, των σοβαροτάτων αδικημάτων που περιγράφονται στην παρούσα, πιστεύουμε ότι σε μια επέμβαση
της Ελληνικής Δικαιοσύνης, θα έχουμε πάρα πολύ περισσότερα νέα αδικήματα, ενώ όσο θα προχωρεί η επέμβαση,
τα αδικήματα θα πληθαίνουν με εκθετικό ρυθμό!!!

Τα περιγραφόμενα στην παρούσα, ήταν και είναι, η αιτία της καταστροφής της Χώρας μας και ημών όλων
και προσωπικά έχουμε και κάθε έννομο συμφέρον να τα καταγγείλουμε, διότι έχουμε υποστεί και πιστεύουμε και
οι περισσότεροι Έλληνες, τουλάχιστον τα ακόλουθα (Στην λίστα που ακολουθεί, περιλαμβάνονται τα βασικότερα
εξ΄ αυτών):

•

Εκκρεμεί όπως προαναφέρθηκε, επισήμως η δίκη περί Εσχάτης Προδοσίας (από 24-11-2011), αλλά και
άλλων πολλών σχετικών δικογραφιών που έχουν ήδη διαβιβαστεί στην βουλή (Ϫ 1. c. & Ϫ 1. h. VIII), ενώ οι
νομικοί (Ϫ 6), αλλά και οι πολίτες έχουν προβεί για το θέμα αυτό σε πάρα πολλές νομικές κινήσεις (Ϫ 1. b.),
τόσο σε Ελλάδα (με ποιο χαρακτηριστικές … Πακέτο Μηνύσεων: Ϫ 1. e., Πακέτο Αναφορών: Ϫ 1. f., Πακέτο
Εξωδίκων: Ϫ 1. g.), όσο και στο Εξωτερικό … (Ϫ 1. d.), ενώ υπάρχει και μια πληθώρα βίντεο, δημοσιεύσεων
και άλλου υλικού (Πακέτο: Ϫ 1. h.), που εάν μη τι άλλο τεκμηριώνουν και συνηγορούν, στο ότι η Χώρα
βρίσκεται υπό κατοχή, έχει συντελεστεί Εθνική προδοσία, έχει κουρελιαστεί το Σύνταγμα και ουσιαστικά
αποπειράται να παρεμποδιστεί η Δικαιοσύνη, προκειμένου να πράξει το έργο της, έχουν καταπατηθεί τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, ότι έχει υπογράφει μέχρι σήμερα είναι παράνομο και άκυρο και πολλά άλλα!!!
Διότι, εάν τελικά έχει συντελεστεί τέτοια (εσχάτη προδοσία), τότε και εμείς είμαστε θύμα αυτής και
ζητούμε την προστασία της Ελληνικής δικαιοσύνης ΑΜΕΣΑ!!! Κυρίες και Κύριοι Δικαστικοί Λειτουργοί,
σεβόμαστε το τεκμήριο της Αθωότητας, των κατηγορουμένων αυτών, αλλά αυτά που βιώνουμε εμείς ως
Λαός σε καθημερινή βάση, δυστυχώς άλλα μαρτυρούν … Για εμάς η λέξη «χούντα», περιγράφει
πιστεύουμε, με τον ποιο ήπιο τρόπο, αυτό που βιώνουμε. Εξ’ άλλου, το γεγονός αυτό πλέον, δηλαδή ότι η
Ελλάδα βρίσκεται υπό ξένη κατοχή, το συνομολογούν και το παραδέχονται πλέον ανοιχτά και δημοσίως,
Ευρωβουλευτές στην Ευρωβουλή !!! (Ϫ 1. h. XXXIII)

•

Υπάρχει σοβαρότατος Εθνικός Κίνδυνος και όλοι οι Πολίτες κινδυνεύουν άμεσα. Διότι, κωλυσιεργεί η δίκη
της εσχάτης προδοσίας, ενώ ταυτόχρονα, ασκούνται από τους υπόδικους, καταστροφικές πολιτικές, οι
Ένοπλες Δυνάμεις και τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας, όπως και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι
ακόμη υπό των εντολών τους, κάποιοι από αυτούς με περίσσιο θράσος έβαλαν μάλιστα ξανά
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
υποψηφιότητα Ϫ 2. a. I (βλ. υποψήφιο που είναι υπόδικος για άλλο αδίκημα και ενώ έχει συλληφθεί στα
«πράσα» και εκκρεμεί το δικαστήριο, θέτει υποψηφιότητα !!! … Ϫ 3. e. XXVI) και κάποιοι εξ’ αυτών,
βασιζόμενοι στην άγνοια του Λαού (μια και οι καναλάρχες προς χάριν των ίδιων των υποδίκων,
αποσιωπούν τάχιστα τέτοια ζητήματα) για τα εγκλήματα που κατηγορούνται, … επανεξελέγησαν (φυσικά
με πολιτική εξαπάτηση), ενώ τέλος, σκοπεύουν οι ίδιοι να αναθεωρήσουν/νοθεύσουν περαιτέρω το
Σύνταγμα (Ϫ 1. h. XXXIV), εάν δεν τους σταματήσει έγκαιρα η Δικαιοσύνη, την οποία προσπαθούν και να
καταργήσουν (ΕΠ 5)!!! Επίσης, το οξύμωρο είναι ότι από της 24-11-2011, έχουν κληθεί οι ίδιοι οι
κατηγορούμενοι, να δικάσουν τον εαυτό τους και μέχρι και σήμερα, είτε είναι ανάξιοι να το πράξουν,
αλλά στο μεταξύ … συνεχίζουν να «κυβερνούν» την Χώρα, είτε γνωρίζουν ότι είναι ένοχοι και
προσπαθούν να συγκαλύψουν οριστικά την Εσχάτη Προδοσία, προφανώς μετά την συνταγματική
αναθεώρηση που θα είναι «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα τους … (χρησιμοποιώντας πιθανά τον νομό
περί ηπιότερης ποινής, πράγμα που υποδηλώνει δόλο και πρόθεση κατ’ εξακολούθηση)!!!
•

Υπεξαιρείται συνεχώς το δημόσιο και το ιδιωτικό χρήμα (με πραγματικό στόχο τον δημόσιο και ιδιωτικό
πλούτο πίσω από αυτό) , με τρομο-ληστρικές μεθόδους ((Ϫ 1. h. XVIII) & (Ϫ 3. e. IV) & (Ϫ 3. e. VII) & (Ϫ 3. e.
XIV) & (Ϫ 3. e. XXIII) & (Ϫ 4. c. III) & (Ϫ 4. e. I) & (Ϫ 4. e. VIII) & (Ϫ 4. e. XVI) & (Ϫ 4. e. XVII)) και σε
συνεργασία/συνεργία με τις συστημικές τράπεζες (πάντα με τις «ευλογίες» και των ελεγκτικών αρχών
{ΤτΕ}), που όπως θα δούμε παρακάτω, έχουν λάβει μέχρι την στιγμή της σύνταξης της παρούσης, σίγουρα
το πόσο των € 233 Δις από τις περίφημες «ανακεφαλαιοποιήσεις», δηλαδή δημόσιο πραγματικό χρήμα,
δηλαδή πολύ περισσότερο και από την πραγματική τους αξία (που σήμερα είναι μόλις € 3 Δις, για όλες),
δηλαδή ουσιαστικά έχουν υπερ-εξαγοραστεί από τον Ελληνικό Λαό, ενώ παρά ταύτα παραμένουν σε
ιδιωτικά χέρια, χωρίς ποτέ να έχουν δοθεί οι οφειλόμενες αντίστοιχες εγγυήσεις προς το δημόσιο και
χωρίς ποτέ να έχουν γίνει σεβαστοί οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης από μέρους των τραπεζών,
συνεχίζουν δε και καταληστεύουν τους Πολίτες, δηλαδή τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους και γίνονται
αδικαιολογήτως πλουσιότερες, τελείως αντίθετα με τον ορισμό των τραπεζών, που υποτίθεται ότι είναι
πιστωτικά ιδρύματα και παίρνουν πιστωτικούς «κινδύνους», ενώ οφείλουν να έχουν και ένα κοινωνικό
προφίλ. Μάλιστα, με τέτοιες συμπεριφορές πλήττεται ανεπανόρθωτα η αρχή του υγιούς ανταγωνισμού,
μια και οι «συστημικές» τράπεζες είναι από όλες τις απόψεις και ειδικά από την άποψη των ειδικών
προνομίων που αυτές απολαμβάνουν εις βάρος του Ελληνικού Λαού, σε «Δεσπόζουσα» και άκρως
πλεονεκτική θέση, σχετικά με την θέση άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ε.Ε. και των υπολοίπων μησυστημικών Ελληνικών τραπεζών. Η Ελληνική Δικαιοσύνη, ακόμη ερευνά το τι γίνεται με το θέμα αυτό
των τραπεζών, ενώ βάση στοιχείων, έχει αποδειχτεί ότι μέχρι στιγμής, από αυτά τα € 233 Δις, τουλάχιστον
τα € 93 Δις, έχουν ήδη υπεξαιρεθεί με απάτη και για αυτό, το κίνημα «Υπέρβαση» έχει καταθέσει ήδη
μαζική αγωγή κατά των τραπεζών αυτών 27, αγωγή που συνυπογράφεται κάθε μήνα, από χιλιάδες
συμπολίτες μας !!! (http://diaforos.blogspot.gr/2013/12/blog-post_23.html)
Από την μια μεριά λοιπόν, έχουμε το Ελληνικό Δημόσιο, που μέσω του διαπλεκόμενου πολιτικού
προσωπικού (διότι αυτό πρέπει και οφείλει να διασφαλίζει την νομιμότητα, το Σύνταγμα, το Έθνος και τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως και να προασπίζει την Εθνική κυριαρχία, τον Εθνικό ιδιωτικό και δημόσιο
πλούτο), ουσιαστικά παραδόξως ανέχεται, «ευλογεί» και ΧΑΡΙΖΕΙ στις συστημικές τράπεζες το ποσό των €
233 Δις από δημόσια χρήματα, που παίρνουν στα χέρια τους συγκεκριμένοι ιδιώτες τραπεζίτες (ενώ οι
πραγματικοί νέοι ιδιοκτήτες των τραπεζών, δηλαδή ο Λαός καλείται μόνον να πληρώσει μέχρι θανάτου,
προκειμένου να παραμείνουν οι ίδιοι ιδιώτες τραπεζίτες «ζωντανοί»), ποσό όμως που βεβαιώνεται στην
εφορία, σαν φόρος προς τους φορολογουμένους και καλούνται να το πληρώσουν με τόκο (αλλιώς
εφαρμόζονται τα γνωστά τρομο-ληστρικά, εξοντωτικά, παράνομα και αντισυνταγματικά μέτρα των
αναγκαστικών εισπράξεων-κατασχέσεων), για να ξεπληρωθούν οι «δανειστές» με άκρως τοκογλυφικά
επιτόκια (σήμερα Euribor + 12% !!!) και από την άλλη έχουμε τις τράπεζες, που αντί να ελαφρύνουν τον
Λαό που είναι ο κατ’ εξοχήν υπεύθυνος για την επιβίωση τους, αλλά και ο πραγματικός ιδιοκτήτης τους

27

Ενώ εκκρεμούν οι μηνύσεις του Ιατρού κ. Αντωνίου (http://kinima-ypervasi.blogspot.gr/2014/09/blog-post_189.html) και του
κ. Γ. Σαρρή.
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
και μη λαμβάνοντας καθόλου υπ’ όψιν τους, ότι οι συνεχείς παράλογες απαιτήσεις τους (ζητούν και άλλα
χρήματα) είναι αυτές που πραγματικά έχουν προκαλέσει την κρίση στην Ελλάδα, αντί να «κουρέψουν» τα
δάνεια και να ευκολύνουν τους δανειολήπτες-ιδιοκτήτες τους, αυτές επιδίδονται σε κάθε είδους
λεηλασίες κατά του Λαού, ενώ συνεχώς ζητούν και άλλα νέα χρήματα και νέες ανακεφαλαιοποιήσεις!!!
Μάλιστα, ειδικά οι τράπεζες που δεν έχουν δώσει στο Ελληνικό Δημόσιο, που ουσιαστικά τις
χρηματοδότησε, ποτέ τις αντίστοιχες εμπράγματες εξασφαλίσεις ως όφειλαν, εάν πτωχεύσουν, τότε ο
Ελληνικός Λαός θα κληθεί να πληρώσει για άλλη μια φορά ο ίδιος, όλα τα χρέη των τραπεζών, χρέη που
ποτέ δεν έκανε ο ίδιος και χρέη που ποτέ δεν είχαν για τον ίδιο καμία ανταποδοτική «ωφέλεια», αλλά
ούτε και ποτέ ήταν σύννομα με την φοροδοτική ικανότητα και την ίση φορολόγηση, όπως το Σύνταγμα
ρητά ορίζει !!!
Συνεπώς, η εφορία σε συνδυασμό με το τραπεζικό σύστημα και με την συστηματική ένοχη σιωπή των
ΜΜΕ για τα εγκλήματα αυτά, πάντα υπό των εντολών του διαπλεκόμενου πολιτικού προσωπικού,
ουσιαστικά παραδίδει όλο τον Εθνικό και Ιδιωτικό Πλούτο, μαζί με την Εθνική κυριαρχία στα χέρια των
δανειστών-τοκογλύφων και των τραπεζιτών, μάλιστα με διαδικασίες ΕΚΤΟΣ Συντάγματος,
παραβιάζοντας έτσι το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, στην ισότητα και στην αναλογικότητα, στο κράτος
δικαίου, στα θεμελιώδη δικαιώματα του Ανθρώπου και δημιουργώντας σοβαρό πλήγμα στην Εθνική
οικονομία (Συνταγματικά Άρθρα που παραβιάζονται - τουλάχιστον: Άρθρο 106 παρ.1 & 2, άρθρο 25,
άρθρο 17, άρθρο 4. παρ.1, άρθρο 2 παρ.1 και άρθρο 1 παρ.2 & 3)
•

Ξεπουλιέται , έναντι «πινακίου φακής» ο Εθνικός μας Πλούτος, χωρίς να ερωτηθούμε και ενώ αυτός ο
πλούτος ανήκει σε όλους τους Έλληνες και ἡμῶν προσωπικά ((Ϫ 1. h. XXX) & (Ϫ 1. h. XXXII)). Ακούγεται δε
ότι πουλήθηκε και Ελληνικό νησί σε Τούρκους και μάλιστα σε νευραλγικό σημείο … http://nblo.gs/XjT1A

•

Έχει εκχωρηθεί η Εθνική κυριαρχία και μάλιστα άνευ όρων (Ϫ 1. h. XXIX)!!!

•

Καταπάτιουνται σχεδόν όλα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μας, όπως αυτά ορίζονται από τον ΟΗΕ και από
των Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), σύμβαση που οδήγησε στην
δημιουργία του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως παραβιάζεται κατάφωρα και το
καταστατικό της Ρώμης, αλλά και το Διεθνές Σύμφωνο για τα πολΙτικά και ατομικά δικαιώματα του
Ανθρώπου, ενώ παράλληλα υπάρχουν επιβεβαιωμένα παράνομες παρεμβάσεις προς την Δικαιοσύνη (Ϫ 1.
h. III & Ϫ 1. h. II & Ϫ 3. e. V & Ϫ 3. e. XV & Ϫ 3. e. XVI & Ϫ 3. e. XXIV & Ϫ 3. d. VIII & Ϫ_3_d_VIII, μέχρι και ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναινεί με αυτό και ευαγγελίζεται μια παγκόσμια διακυβέρνηση, όπου ο
απλός καθημερινός άνθρωπος δεν θα έχει δικαιώματα Ϫ 3. e. XΧΧΙ !!!).

•

Καταπατούνται και τα δικαιώματα μας, όπως αυτά ορίζονται από τους συμφωνούντες με το Σύνταγμα
νόμους και το ίδιο το Σύνταγμα.

•

Καταπατείται το δικαίωμα μας στην περιουσία/ιδιοκτησία και στην διαχείριση αυτής (Ϫ 4. e. XIX). Σήμερα,
η κατοχή περιουσίας έχει καταντήσει κατάρα !!! Εν’ το μεταξύ υπερφορολογείται η ακίνητη περιουσία,
ακόμη και εάν δεν αποδίδει, πράγμα παράλογο και αντι-συνταγματικό, ειδικά και με την εφαρμογή του
τελευταίου φόρου, του ΕΝΦΙΑ (Ϫ 2. d. I. b)

•

Καταπατιέται το δικαίωμα μας στην περίθαλψη, διότι εάν είσαι άνεργος δεν έχεις καμία ουσιαστική
περίθαλψη.

•

Καταπατιέται το δικαίωμα μας στην ζωή, διότι η επιβολή εξοντωτικών φόρων, ο ληστρικός
φοροεισπρακτικός μηχανισμός από πλευράς δημοσίου 28 και τα πιστωτικά ιδρύματα, η ασυδοσία τους και η
ανεξέλεγκτη παρανομία τους από ιδιωτικής πλευράς, έχει στερήσει στο σύνολο του Λαού, ακόμη και την
τροφή, αλλά και των βασικών κοινωνικών αγαθών, λόγο έλλειψης χρημάτων. Ενώ, το ελεεινότερο όλων,

28

Με επιλεκτική εφαρμογή των νόμων, σε πάμπολλες περιπτώσεις, καταπατά κατάφορα και τα δικαιώματα μας για δίκαιη
δίκη και απόδοση δικαίου, ενώ πλέον με τα νέα τιμολόγια των δικαστικών παραβόλων και των δικηγορικών αμοιβών,
ουσιαστικά και σε πάρα πολλές περιπτώσεις απαγορεύεται η πρόσβαση στην Δικαιοσύνη και στο θεμελιώδες δικαίωμα της
Δικαστικής προστασίας του Πολίτη …
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όπως ήδη είδαμε και θα δούμε παρακάτω αναλυτικά είναι, ότι το σημερινό κράτος (που έπρεπε κανονικά
να προστατεύει τον Πολίτη από κάθε άδικη επίθεση εναντίον του), τα ΜΜΕ και τα πιστωτικά ιδρύματα,
αμφότερα είναι συνεργάτες, συνεργοί και συναυτουργοί στην εσχάτη προδοσία και στην γενοκτονία των
Ελλήνων !!!
•

Έχει καταπατηθεί προ πολλού το δικαίωμα μας να συμμετέχουμε σε ειρηνικές διαδηλώσεις και να
συναθροιζόμαστε (Εδώ, απλά να αναθυμηθεί κανείς τι συνέβη, όταν η Πρωθυπουργός της Γερμανίας ή ο
ομόλογος της, της Αμερικής, κτλ … , επισκέπτονται την Ελλάδα ή τι συνέβη στην πλατεία Συντάγματος … Ϫ
3. e. XXXIV)

•

Εφόσον έχει διαπραχθεί Εσχάτη Προδοσία, τότε έχει καταλυθεί και το δικαίωμα μας να εκλέγουμε την
κυβέρνηση, διότι μια προδοτική κυβέρνηση, σίγουρα διατηρείται με την νοθεία ή την αλλοίωση των
εκλογικών αποτελεσμάτων. Συνεπώς, καταλύεται και η ουσία των εκλογών !!!

•

Επίσης, εάν ισχύει η Εσχάτη Προδοσία, έχει παραβιαστεί μέσω της χειραγώγησης των ΜΜΕ, το δικαίωμα
μας στην πληροφόρηση (με διασπορά πλασματικών πληροφοριών), άρα αυτομάτως παραβιάζεται και το
δικαίωμα μας στην συνείδηση, μια που η τελευταία, διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από την
πληροφόρηση.

•

Με την υπερφορολόγηση και την δραματική μείωση των εισοδημάτων 29 και τις ληστρικές επιθέσεις των
τραπεζών με τις «ευλογίες» του κράτους, στερούμαστε το δικαίωμα μας να έχουμε οικογένεια ή
κινδυνεύει σοβαρά η υπάρχουσα.
Όλα αυτά, που ζητούνται να πληρωθούν από εμάς τους Πολίτες μέσω των εφοριών και πλέον χωρίς να
έχουν καμία ουσιαστική ανταπόδοση προς εμάς 30, είναι δε τις περισσότερες φορές εξοντωτικά, διότι
ξεπερνούν την όποια φοροδοτική ικανότητα μας και στις περισσότερες περιπτώσεις και το εισόδημα μας,
ενώ είναι και άκρως παράλογα ! Προκειμένου να τεκμηριώσουμε την θέση μας αυτή, επισυνάπτουμε ένα
απλό πραγματικό παράδειγμα που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, όπου ο εργαζόμενος
φορολογούμενος καλείται να καταβάλλει φόρους μεγαλύτερους από τα εισοδήματα του, δηλαδή, εμμέσως
πλην σαφώς, καλείται να αυτοκτονήσει και ειδικά εάν έχει και δάνειο να το επισπεύσει !!!:

29

Ακολουθεί παρακάτω και πραγματικό παράδειγμα, όπου, ο εργαζόμενος φορολογούμενος, οφείλει στην εφορία
περισσότερα από αυτά που εισπράττει !!! Ενώ, εδώ διαφαίνεται ολοκάθαρα το τι σημαίνει η «λογική του παραλόγου», όταν
καλείται να πληρώσει ένας άνεργος με μηδενικά εισοδήματα, ένα σεβαστό φόρο !!! … Ϫ 3. e. VII
30
Ως όφειλε να κάνει το υγιές κράτος, πλην… όμως το κράτος των υποδίκων, αντ΄αυτού, παραδίδει τα εισπραττόμενα
κατευθείαν στον “δανειστή” κατακτητή, αγνοώντας επιδεικτικά τις ανάγκες του Λαού, μέσω των παράνομων και
αντισυνταγματικών {Ϫ 1. h. XX} μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων και των εφαρμοστικών νόμων – με συνεχείς πράξεις
νομοθετικού περιεχομένου, ενός απεχθούς και επονείδιστου χρέους {Ϫ 1. h. XXI}, για την πληρωμή σχεδόν αποκλειστικά μόνον
τόκων και ενώ συνεχίζει αυτό το κράτος των υποδίκων να δανείζεται και από την άλλη μεριά, παραδίδει προκλητικά τα δανεικά
στους τραπεζίτες, ενώ τα χρεώνει στον Λαό και έχει το θράσος και … προκλητικά δηλώνει ότι υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα
και «Success Story», όμως τελικά τα «σπασμένα», πάντα θα κληθεί να τα πληρώσει ο Λαός, είτε μέσω εφορίας, είτε μέσω
πιστωτικών ιδρυμάτων, με χρήματα που πλέον δεν έχει !!!
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Εάν, επιλέξει να μην πληρώσει τον ΟΑΕΕ, για να ζήσει, τότε δεν θα έχει περίθαλψη, διότι ο ΟΑΕΕ λόγο μη
πληρωμής των εισφορών του, του σταματά την περίθαλψη, όμως κάποια στιγμή θα του απαιτήσει τα
χρωστούμενα, απαίτηση όμως που έχει ευλόγως και ευτυχώς, κριθεί από τα δικαστήρια παράνομη, μια και
όσο είχε την οικονομική αδυναμία καταβολής των εισφορών του, ο ΟΑΕΕ του είχε διακόψει τις παροχές και
άρα δεν χρωστά για κάτι που δεν είχε λάβει!!! Και μάλιστα, η οικονομική αδυναμία του, στην συγκεκριμένη
περίπτωση, ήταν καθαρά λόγο επιβίωσης !!!
•

Με τις εισπρακτικές εταιρείες (ή κατά νόμον: Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών), παραβιάζεται η ιδιωτική
και οικογενειακή ζωή μας (Γίνεται ιδιαίτερη επισήμανση στο τραγικό γεγονός των χιλιάδων αυτοκτονιών
στις οποίες έχουν οδηγηθεί συμπολίτες μας … Ϫ 3. e. XIII). Προσωπικά, έχουμε χάσει την οικογενειακή και
προσωπική μας γαλήνη. Η Αξιοπρέπεια, η Τιμή και η Υπόληψη μας έχουν ανεπανόρθωτα προσβληθεί !!!
Το Ιδιωτικό Άσυλο της Οικίας έχει αλωθεί !!! Μάλιστα, τις περισσότερες φορές αυτές δρουν με τρόπο
παράνομο, αντισυνταγματικό και σε ειδικές περιπτώσεις και εγκληματικό … (Ϫ 4. e. XX)

•

Κάποιοι πλούτισαν και συνεχίζουν να πλουτίζουν αδικαιολογήτως, εις βάρος μας, με δόλιες και έκνομες
μεθοδεύσεις.

•

Έχει προσβληθεί ανεπανόρθωτα η Τιμή, η Αξιοπρέπεια, η Υπόληψη μας, καθώς και το Κύρος, αλλά και η
Αξιοπιστία της Χώρας μας.

•

Με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και όπως αυτός συχνά – πυκνά εφαρμόζεται από την βουλή, σίγουρα
καταπατάται κατάφωρα και το δικαίωμα μας στην απαγόρευση διακρίσεων. Δηλαδή, άλλα να ισχύουν για
τους πολίτες και άλλα για τους υπουργούς/βουλευτές (Ϫ 3. g)!!! Παραβιάζεται δε ευθέως το άρθρο 4 παρ.1
του Συντάγματος που ορίζει: “Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου”. Τέτοιου είδους πολιτικές
αποφάσεις, σίγουρο είναι και με μαθηματική ακρίβεια, ότι αργά ή γρήγορα θα οδηγήσουν στην οριστική
διάλυση της Δικαιοσύνης, στην πλήρη απαξίωση των Θεσμών και στην διάρρηξη του κοινωνικού ιστού,
ενώ κατ’ επέκταση θα διαταραχτεί περαιτέρω η ειρήνη και η νομιμότητα !!!
Κάποιοι έχουν προσβάλει τα χρηστά Ήθη και Έθιμα, έχουν διαταράξει την ειρήνη και την νομιμότητα,
καθώς συνεχίζουν να προκαλούν την δημοσία αιδώ (Ϫ 3.), ειδικά όσοι φέρουν την ιδιότητα του Βουλευτή,
του Υπουργού, του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας επιδεικνύοντας και λειτουργώντας
με αντιλαϊκή και ανθελληνική συμπεριφορά (Ϫ 3. e. VI & Ϫ 3. e. XXVIII & Ϫ 3. e. XXX & Ϫ 3. e. XXXI) !!!

•

•

Μας τρομοκρατούν και μας εκβιάζουν καθημερινά. Οπότε και τα συνταγματικά κατοχυρωμένα ατομικά και
κοινωνικά δικαιώματά μας καταπατούνται και αυτά συλλήβδην. Εξάλλου, η ανεργία και οι συνέπειες της,
δηλαδή η σχεδόν παντελής απώλεια εισοδημάτων, η φτωχοποίηση, η ανέχεια, η στέρηση της
ασφαλιστικής κάλυψης και η εξ αυτής στέρηση της Ιατροφαρμακευτικής, υγειονομικής φροντίδας και
περίθαλψης, είναι η χειρότερη μορφή βίας !!! Πεθαίνεις αργά και βασανιστικά, μέσα στην σκοτεινή
αβεβαιότητα … αβοήθητος ! Είναι κάτι σαν θάνατος από ασφυξία στον πάτο της θάλασσας !

•

Οι φόροι και τα κάθε είδους τέλη δεν είναι ανταποδοτικά, καθώς και κανένα λεπτομερειακό στοιχείο, για
το που διατίθενται αυτά τα χρήματα, δεν δίνεται στους πολίτες, πέρα από τον γενικόλογο ετήσιο
ισολογισμό και προϋπολογισμό. Άρα, προσωπικά καλούμαστε να πληρώσουμε λογαριασμούς, χωρίς
πραγματικά να γνωρίζουμε το τι πληρώνουμε και εάν αυτό που πληρώνουμε πάει στην Χώρα μας και το
μέλλον μας ή διασκορπίζεται στους «4 ανέμους» !!! Επίσης, γιατί πρέπει να πληρώνουμε εμείς τα
«σπασμένα», αυτών που πληρώνονται από εμάς, για να μην υπάρχουν τέτοια (Η ευθύνη εδώ ανήκει στην
Ελληνική Δικαιοσύνη, που πρέπει άμεσα να σταματήσει αυτή την καταστροφική λαίλαπα)!!! Όλοι αυτοί,
που ονομάζονται πολιτικό προσωπικό (δηλαδή, οι «υπήκοοι» του κυρίαρχου Λαού, κατά το Ελληνικό
Σύνταγμα), ευλόγως δεν οφείλουν αποζημίωση, στους πραγματικούς εργοδότες τους, για κάτι τέτοιο,
δηλαδή στον κυρίαρχο Λαό ???

•

Η εφαρμογή της καταστροφικής πολιτικής και των μνημονίων, είχε σαν συνέπεια την κατακόρυφη πτώση
των εισοδημάτων και συνέπεια αυτού, ήταν, ότι όσοι μπόρεσαν και διατήρησαν την δουλειά τους, να
αναγκάζονται να δουλεύουν πολύ περισσότερο, για πολύ λιγότερα … και δεν θα πρέπει να διαμαρτύρονται,
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… γιατί αλλιώς, … η απόλυση τους περιμένει! Και επειδή η ανεργία αυξάνεται συνεχώς και επειδή οι
περισσότεροι μεγάλοι επιχειρηματίες έχουν «δει» την κρίση σαν μια μοναδική ευκαιρία ασύδοτου
πλουτισμού, εις βάρος των εργαζομένων (διότι, έχουν «δεσπόζουσα θέση» και συνάπτουν «Λεόντειες»
συμφωνίες με τους εργαζόμενους και εις βάρος αυτών, χωρίς τον φόβο των καταγγελιών … ) και επειδή
σήμερα ο κατώτατος Ελληνικός μισθός, δεν είναι πλέον μισθός, αλλά είναι κατώτερος και από επίδομαχαρτζιλίκι και επειδή οι πολιτικοί μας οραματίζονται σαν τριτοκοσμική χώρα στο θέμα αυτό και δεν
ντρέπονται να το λένε δημόσια, μήπως παραβιάζεται τελικά και το δικαίωμα του να μην σου φέρονται σαν
δούλο και να σου επιβάλλουν καταναγκαστική εργασία ??? Εξ’ άλλου, η ανεργία καταστρέφει
ανεπανόρθωτα τον κοινωνικό ιστό και μετατρέπει τους Ανθρώπους σε υποχείρια των συμφερόντων.

Το αδίκημα της Εσχάτης Προδοσίας είναι διαρκές και δεν παραγράφεται, αλλά οι συνέπειες του όμως … ???
Πολύ φοβούμαστε, ότι κανείς δεν θα αποζημιωθεί, λόγο παραγραφής των συνεπειών της Εσχάτης Προδοσίας …
Άρα, είναι και από αυτήν την άποψη, ζωτικής σημασίας, η δίκη για Εσχάτη Προδοσία να γίνει το συντομότερο
δυνατόν, διότι «ο εύλογος χρόνος» έχει παρέλθει ανεπίστρεπτα … !!! Και για αυτό τον λόγο, η εκκρεμότητα της
δίκης (εκκρεμοδικία) της εσχάτης προδοσίας (καθώς και αυτών των σχετικών με τα πιστωτικά ιδρύματα, την
τράπεζα της Ελλάδος και της ΕΛ.ΣΤΑΤ.) είναι ένα πολύ ισχυρό στοιχείο, σε περίπτωση αίτησης ασφαλιστικών
μέτρων και ανακοπών από Πολίτες, που πρέπει κατά την γνώμη μας να γίνεται δεκτό από την Ελληνική
δικαιοσύνη, διότι αλλιώς ο Πολίτης που δέχεται την ληστρική επιδρομή του κράτους ή των τραπεζών, μελλοντικά
το πιο πιθανό είναι να δικαιωθεί μεν, αλλά επί της ουσίας δε, θα έχει ζημιωθεί ανεπανόρθωτα !!!

Τι βιώνουμε: Δηλώνουμε, λοιπόν, εγγράφως και ευθαρσώς και χωρίς ίχνος φόβου ή πάθους ότι, η Χώρα
μας η Ελλάδα, πιστεύουμε ότι δυστυχώς τελεί σήμερα υπό μιας πρωτοφανούς και αλλόκοτης κατοχής-δικτατορίας,
που δεν στηρίζεται πλέον και ως συνήθως στα όπλα, αλλά σε ελεεινά νομοθετήματα (από τα όπλα την γλυτώνεις,
από τα νομοθετήματα όμως … ???), που βαφτίζονται από τους κυβερνώντες σαν «νόμοι» και αντικαθιστούν τους
νόμιμους νόμους αυτού του κράτους, με δραματικά αποτελέσματα, ήτοι:

o

Η Χώρα διοικούμενη από μια καθεστωτική μη-λαϊκά αποδεκτή κυβέρνηση, τελεί υπό κατοχήδικτατορία, μετά από εσχάτη προδοσία και σιωπηλό καθολικό πραξικόπημα, διότι έχουν
παραχωρηθεί παρανόμως όλες οι εξουσίες, με διαδικασίες εκτός Συντάγματος (Ϫ 1. e. I, Ϫ
1. e. XV, Ϫ 1. e. XXXIII, Ϫ 1. e. XXXIV, Ϫ 1. f. II, Ϫ 1. f. III, Ϫ 1. f. IV, Ϫ 1. h. II, Ϫ 1. h. XIX, Ϫ 1. h. XXIII, Ϫ 1. h.
XXIV, Ϫ 1. h. XXXI και το σοβαρότερο όλων, οι δηλώσεις και η ανάλυση του «κουρελιάσματος» του
Συντάγματος με πραξικόπημα, του έγκριτου συνταγματολόγου κ. Κασιμάτη Ϫ 1. h. XXIX) !!!

o

Οδεύει στην διάλυση της.

o

Το Σύνταγμα και οι νόμοι έχουν καταλυθεί ή αν μη τι άλλο έχουν «βιαστεί».

o

Η Δημοκρατία το ίδιο.

o

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχουν παραβιαστεί και πλέον είναι σχεδόν ανύπαρκτα.

o

Η αντικατάσταση των νομίμων νόμων με … νομοθετήματα (π.χ. όπως είναι σήμερα, οι συνεχείς πράξεις
νομοθετικού περιεχομένου, οι εφαρμοστικοί νόμοι, τα πολυνομοσχέδια, τα Προεδρικά διατάγματα, κτλ. ,
όπου όλα αυτά προέρχονται από τα παράνομα και αντισυνταγματικά μνημόνια και τις δανειακές
συμβάσεις), παραβιάζουν κατάφορα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το δημόσιο αίσθημα περί δικαίου.

o

Η Δικαιοσύνη και οι αποφάσεις της, κάποιες φορές τελούν υπό σοβαρή συζήτηση, γιατί σε κάποιες
περιπτώσεις ορισμένες προκαλούν το κοινό περί Δικαίου αίσθημα, διότι δυστυχώς, κάποιες φορές
διαφαίνεται κυβερνητική ή εξωγενής εκβιαστική παρέμβαση, παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία των
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Δικαστικών Λειτουργών έχουν παραμείνει αμερόληπτοι και ανεξάρτητοι, αντέχοντας σε εκβιασμούς και
πιέσεις, αυτού του Καθεστώτος, κρατώντας όσο μπορούν γερά … τις «Θερμοπύλες». Και για αυτό ευτυχώς,
βλέπουμε σήμερα και αποφάσεις Δικαστηρίων που ακυρώνουν κάποια από τα κατάπτυστα νομοθετήματα
των κυβερνώντων και υπολόγων για εσχάτη προδοσία.
o

Υπάρχει κίνδυνος για την Εθνική μας ανεξαρτησία, την Εθνική μας ασφάλεια και την εδαφική
ακεραιότητα της Χώρας.

o

Ο μέγας κίνδυνος για τα ανωτέρω, έγκειται στο ότι τα Σώματα Ασφαλείας, η Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας μας, παραμένουν κάτω από τις εντολές ανθρώπων που
είναι υπόλογοι για Εσχάτη Προδοσία, ενώ εκείνοι συνεχίζουν την καταστροφή και εντός της Χώρας, με
κατάπτυστα νομοθετήματα, που δεν συνάδουν με το Σύνταγμα, με τα Ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και με
το περί δικαίου δημόσιο αίσθημα !!!

o

Καθημερινό καθεστώς Αβεβαιότητας, Φόβου, Τρόμου & Βίας (κάθε είδους βίας, σωματικής {ΜΑΤ},
νομοθετικής {με παράνομες συνεχείς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου} και ψυχικής {αβεβαιότητα για το
μέλλον – κανένα μέλλον - απογοήτευση}).

o

Την «σιωπηλή» γενοκτονία των Ελλήνων, σε συνεργία του Υπ. Οικονομικών, των ΜΜΕ και των
πιστωτικών ιδρυμάτων – Χιλιάδες αυτοκτονίες.

o

Την βίαια μετανάστευση άλλων.

o

Την κατακόρυφη πτώση του πραγματικού Ελληνικού πληθυσμού και την κατακόρυφη άνοδο των
εισρεόντων καθημερινά στην Χώρα αλλοδαπών από κάθε γωνιά του Πλανήτη..
Εδώ, μάλιστα θα πρέπει να κατανοηθεί το εμφανέστατο σχέδιο των φανατικών Ισλαμιστών που
εφαρμόζεται σήμερα, σαν σιωπηλός και ακήρυχτος επικινδυνότατος πόλεμος, ένας πόλεμος που μέσω της
λαθρομετανάστευσης, σκοπό έχει τον εξισλαμισμό όλης της Ευρώπης, του κόσμου, αλλά και της Χώρας μας
… Σε πολύ λίγα χρόνια, εάν δεν βρεθεί κάποιος να το σταματήσει, το σχέδιο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί,
πράγμα που ειδικά για την Χώρα μας και το μέλλον μας , αλλά και τον παιδιών μας, θα σημαίνει δυο
ολέθρια πράγματα …
Κατά πρώτον το Έθνος των Ελλήνων θα παύσει να υφίσταται (οι αλλοδαποί αυτοί γεννούν πολλά παιδιά,
σίγουρα πάνω από 2 και εμείς έχουμε υπογεννητικότητα, λόγο κρίσης 31), άρα και ότι είναι βασισμένο σε
αυτό, θα παύσει και αυτό να υφίσταται, όπως είναι το Ελληνικό Σύνταγμα … !!! Συνεπώς, όποιος πολιτικός
ή άτομο, υποστηρίζει τους λαθρομετανάστες και την λαθρομετανάστευση (βλ. βίντεο παρακάτω), θα πρέπει
ΑΜΕΣΩΣ να διώκεται τουλάχιστον, με την κατηγορία της κατάλυσης του πολιτεύματος !!!
Κατά δεύτερον, σύντομα θα διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός και θα διαταραχτεί ανεπανόρθωτα η κοινωνική
γαλήνη, διότι οι φανατικοί Εθνικιστές θα στραφούν εναντίων των λαθρομεταναστών, ενώ εκείνοι, και μην
παραξενευτούμε εάν δούμε, να αποκεφαλίζουν Έλληνες σε λίγα χρόνια, με τον ίδιο τρόπο που
αποκεφαλίζουν τους «άπιστους» Χριστιανούς στα εδάφη του Ιράκ και της Συρίας, σήμερα !!!

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ, ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ
ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ !!!

Προκειμένου να γίνει κατανοητό πλήρως αυτό το τόσο σοβαρό Εθνικό θέμα, επισυνάπτουμε τους
ηλεκτρονικούς συνδέσμους, για τα δυο ακόλουθα κατατοπιστικότατα μικρά βίντεο, που μιλούν οι
μουφτήδες για τα σχέδια τους, ενώ το τραγικό είναι ότι κάποιοι δικοί μας πολιτικοί τους υποστηρίζουν και
τους καλύπτουν:
31

Και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αναζητήσουμε και το εάν αυτή η κρίση είναι τεχνητή και ένας από τους σκοπούς της
είναι η υπογεννητικότητα των Ελλήνων.
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o

https://www.youtube.com/watch?v=O64bkjiNA74
https://www.youtube.com/watch?v=z4G3cdoMsfE&feature=youtu.be

Το Εθνικό ξεπούλημα παντού. Ξεπουλάνε έναντι «πινακίου φακής», την Εθνική περιουσία, δηλαδή κάτι
που δεν είναι δικό τους και χωρίς να ερωτηθούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, δηλαδή ο Λαός !!!
Ενώ, δεν πράττουν καμία ενέργεια για τα κλεμμένα, πχ. τα κλαπέντα Αρχαία της Ακρόπολης, όπου με αυτά
πλουτίζει η Ευρώπη, ενώ θα έπρεπε κανονικά να πλουτίζει η Ελλάδα …
http://aaellines.org/2014/06/01/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9-%CE%B7%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B7-%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1/
Ειδικά, τώρα που πλέον διαθέτουμε ένα από τα καλύτερα μουσεία του κόσμου, διότι όλοι οι
κλεπταποδόχοι, μέχρι τώρα ισχυρίζονταν ότι δεν είχαμε τις κατάλληλες υποδομές, για να φυλάξουμε και
να συντηρήσουμε τα έργα … !!! Τώρα τι λένε για αυτό οι κλεπταποδόχοι, αλλά και σοβαρότερα, τι κάνουν
οι δικοί μας «εκλεγμένοι» βουλευτές ??? Μάλλον, δεν ενδιαφέρονται, απλά γιατί το θέμα είναι έξω από
τις αρμοδιότητες τους, δηλαδή δεν έχει η υπόθεση ιδαίτερο “όφελος” για αυτούς!!!
Ενώ, ούτε λόγος γίνεται για τις Γερμανικές αποζημιώσεις των 1,3 Τρις που μας χρωστάνε οι Γερμανοί και
με τα χρήματα αυτά θα αποκτούσαμε ακαριαία την ελευθερία μας !!! Ποιος, από το σημερινό πολιτικό
προσωπικό, θα τολμούσε και θα ενοχλούσε για κάτι τέτοιο, τον πραγματικό εντολέα του, συνεργάτη,
συνεργό και συναυτουργό του στην Εθνική προδοσία, εχθρό και κατακτητή της Χώρας ??? Και μόνον αυτό
αποδεικνύει περίτρανα, την διαπλοκή τους με τον εχθρό και κατακτητή της Χώρας, ενώ επιβεβαιώνει την
εσχάτη προδοσία (Ϫ 1. h. IX) και ειδικά ο σύνδεσμος στο τέλος της συγκεκριμένης παραπομπής, περιέχει
στοιχεία, για την δόλια προσπάθεια που γίνεται από τους σημερινούς κυβερνώντες για να ΜΗΝ
μπορέσουμε ποτέ να πάρουμε τις αποζημιώσεις αυτές, με τάχα επιτροπές που θα διερευνήσουν εάν η
Γερμανία μας χρωστά και πόσα, λέτε και δεν ξέρουν !!! (Πρόσφατα στην Ευρωβουλή που τέθηκε το
ζήτημα, 4 Ελληνικά Κόμματα ψήφισαν Υπέρ και 3 Κατά!!!)
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Τέλος, επίσης τίποτα ΔΕΝ έχει γίνει με το ευαίσθητο θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), της
Χώρας μας και του τεράστιου πλούτου που αυτή, αλλά και η υπόλοιπη Ελλάδα περιέχει (Ϫ 3. e. VIII, Ϫ 3. e.
IX, Ϫ 3. e. X) και θα μπορούσε και αυτή να μας ελευθερώσει από τα μνημόνια … !!! (Και καλύτερα που δεν
γίνεται τώρα, διότι για ποια ΑΟΖ να μιλήσουμε, όταν έχει εκχωρηθεί η Εθνική κυριαρχία … ???) Άν όμως
είχε γίνει ανακήρυξη και οριοθέτηση της ΑΟΖ, όπως όφειλε να είχε γίνει 32, όπως έχουν πράξει όλα σχεδόν
τα Κράτη του κόσμου και όσα έχουν υπογράψει την σύμβαση της Θάλασσας, με την εκμετάλλευση του
τεράστιου ορυκτού πλούτου της Χώρας μας, εκτιμούμενου σε τρισεκατομμύρια ευρώ, θα είχε εξοφληθεί
με μεγάλη ευκολία οποιοδήποτε πραγματικό “δημόσιο χρέος”, για το οποίο ουδέποτε οι τελευταίες
υπόλογες Κυβερνήσεις προχώρησαν στον λογιστικό έλεγχό του!!! Αντί αυτού, βλέπουμε το πολιτικό
προσωπικό να προσπαθεί να ξεπουλήσει και αυτά, ενώ μιλά αντί για ΑΟΖ, για ΕΟΖ, δηλαδή για Ειδικές
Αποκλειστικές Ζώνες, οι οποίες θα μετατρέψουν την Χώρα σε αποικία και σε μικρά φέουδα (αυτόνομα
κράτη εν κράτος, με διοίκηση εκ’ του εξωτερικού!!!) , ελεγχόμενα αποκλειστικά από τον φεουδάρχη τους,
όπου θα απασχολούνται οι παράνομοι βρισκόμενοι στην Χώρα μας αλλοδαποί χωρίς να πληρώνονται ή
να πληρώνονται με τρικοσμικές “αμοιβές” και όλος ο πλούτος θα πηγαίνει στα χέρια του “φεουδάρχη” και
χωρίς κανένα όφελος για την Ελλάδα και τους Έλληνες !!!
Tο «γιατί» θα είναι έτσι τα πράγματα είναι καταφανές εδώ, στο άρθρο του Δ. Καζάκη, προέδρου του ΕΠΑΜ:
http://dimitriskazakis.blogspot.gr/2012/09/blog-post_11.html & εδώ τις πιέσεις που ασκεί ο Μάρτιν
Σούλτς προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς και τον μέγα κίνδυνο για μια νέα Εθνική τραγωδία που αυτό
μπορεί να φέρει http://ksipnistere.blogspot.gr/2014/01/blog-post_3676.html !!!

32

o

Το χάσιμο περιουσιών που έγιναν με μόχθο και όχι με «τρόπο», όπως κλέβουν τον ιδρώτα μας οι
τραπεζίτες και τα απανταχού πολιτικά και μη, κοράκια του «σιναφιού» των κυβερνώντων.

o

Πολύ σύντομα, ότι απέμεινε από το Ανόθευτο Ελληνικό Σύνταγμα, με την «επισπευδόμενη» επερχόμενη
αναθεώρηση, δυστυχώς θα νοθευτεί και αυτό. Ο τελικός σκοπός είναι η παράκαμψη του Συντάγματος,
αλλά και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, από ότι θα συμβαίνει πλέον στην Χώρα (Ϫ 1. h. XXXIV) !!!

o

Έτσι κάποιοι, θα προσπαθήσουν να καλύψουν της «πομπές» και τα εγκλήματα τους.

o

Στις τελευταίες Εθνικές εκλογές του 2012, η πραγματική αποχή έφτασε το 65%, αλλά παρά ταύτα με την
«περίφημη» αναγωγή και τα άλλα «μαγειρέματα», «εξελέγην» η τρικομματική, η οποία εάν δεν
πραγματοποιούσε αυτά τα «χαριτωμένα» «μαγειρέματα», θα έπαιρνε πραγματικά στο σύνολο και μετά
μεγάλης βίας, ίσως μόνον ένα 15% … και πολύ της ήταν !!! Και αναρωτάται ο Πολίτης, τι είδους
Δημοκρατία είναι αυτή που το 15%, ελέγχει το υπόλοιπο 85% ? Εδώ, θα πρέπει να τονιστεί και η
σοβαρότατη παρανομία, του να λαμβάνονται υπόψη στην καταμέτρηση οι λευκοί ψήφοι υπέρ του
πρώτου κόμματος (όπως και οι άκυρες), ενώ κανονικά και σύμφωνα με τους νόμους και κάποιων σχετικών
δικαστικών αποφάσεων, οι Λευκές ψήφοι είναι αποκλειστικά ψήφοι διαμαρτυρίας κατά όλου του
πολιτικού προσωπικού και όλων των κομμάτων και σε καμία περίπτωση δεν έχει κανείς το δικαίωμα να
τις προσμετρά στο οποιοδήποτε κόμμα (https://apolasos.wordpress.com/2012/03/01/4692/) !!! Να
λοιπόν, γιατί στις εκλογές, ειδικά μετά τα μνημόνια έχουμε μια τεράστια αποχή … (Δηλαδή, για τον ακριβή
υπολογισμό των Πολιτών που δεν δέχονται αυτό το πολιτικό προσωπικό και τους υπάρχοντες πολιτικούς
σχηματισμούς, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τα Λευκά, τα Άκυρα {τα περισσότερα έχουν υβριστικά
μηνύματα για τους πολιτικούς} και την εγγεγραμμένη Αποχή {απέχουν, διότι ξέρουν ότι παρανόμως τα
Λευκά προσμετρούνται υπέρ του πρώτου κόμματος} , που όμως όλα αυτά σήμερα είναι η πλειοψηφία του
εκλογικού σώματος) !!!

o

Και δυστυχώς όμως, δεν σταματάμε εδώ … Και πάλι θα αναφερθούμε στις προηγούμενες Εθνικές εκλογές,
όπου αυτοί που ψήφισαν, ήταν … (άκουσον – άκουσον), …. πολλοί περισσότεροι (κατά πολλές εκατοντάδες
χιλιάδες) από όσους πραγματικά ζουν συνολικά στην Ελλάδα (αλλοδαπούς και μη, παππούδων και μη,
μωρών και μη … Ϫ 2. d. II. h & Ϫ 2. d. II. i)!!! Κάθε νοήμονας Άνθρωπος, καταλαβαίνει πλέον, γιατί

Πρίν την δόλια και εκ προθέσεως αλλοίωση των στοιχείων για το έλλειμα και την ένταξη μας στα μνημόνια …
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καταργήθηκε το εκλογικό βιβλιάριο! … Έτσι, δεν μπορεί να ξέρει κανένας ποιοι και πόσοι πραγματικά
ψηφίζουν (αυτό, νομίζουμε ότι αποτελεί και αδιαμφισβήτητα ισχυρό επιχείρημα, εάν κάποιος προσφύγει
κατά των εκλογικών αποτελεσμάτων)!!! Εάν, δεν λέγεται αυτό … «Εκλογική νοθεία», τότε … ποιο λέγεται
έτσι ??? Και φυσικά, σαν ιδιώτες, επειδή κατά τα «Τροικανά» και δοσιλογικά νομοθετήματα, «δεν έχουμε
έννομο συμφέρον» (εκτός εάν είμαστε νόμιμος πολιτικός φορέας), συνεπώς … δεν μπορούμε να
προβούμε σε κανένα έλεγχο νομιμότητας των εκλογών.... !!! Ξέρουμε, όμως και μεγάλο κόμμα της
«αντιπολίτευσης» (διαφορετικές όψεις του ιδίου νομίσματος είναι με τους κυβερνώντες – ο αναβάτης του
γαιδάρου αλλάζει με τάχα Δημοκρατικές εκλογές, αλλά όχι και το τι κάνει το γαϊδούρι …), που προσπάθησε
να ελέγξει την κατάσταση και φτάνοντας στην πόρτα της ιδιωτικής εταιρείας (ιδιωτική εταιρεία στις
δημόσιες εκλογές – με ποια εμπιστοσύνη???) Singular Logic (Ϫ 2. d. I. e & Ϫ 2. d. II. g), η αναζήτηση
τέλειωσε εκεί !!! … Απαγορεύεται η είσοδος εις πάντες, … ιδιοκτησία ιδιωτικών οικονομικών
συμφερόντων , που κατ’ εξακολούθηση απομυζούν και καταληστεύουν τον Λαό και την Χώρα, με πληθώρα
αδικημάτων και πάντα με τις «ευλογίες» των αρχών !!! Τυχαίο …??? Ε, … δεν νομίζουμε πλέον … !!!
o

Ο Ελληνικός Λαός απορεί, με την θρασύτητα και την αναίδεια του πολιτικού προσωπικού, που ενώ μεγάλο
μέρος του είναι εμπλεκόμενο σε τεράστια σκάνδαλα, είναι κατηγορούμενο για ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, για
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ, για ΠΟΛΙΤΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ κτλ … , συνεχίζει ανενόχλητο το καταστροφικό
του έργο … !!! Λοιπόν, το ερώτημα αφορά κάθε σώφρονα Άνθρωπο … Είναι δυνατόν, αυτοί οι Άνθρωποι,
ακόμη και σαν κατηγορούμενοι, … να βάζουν υποψηφιότητες (Ϫ 2. a. I), να δίνουν πολιτικές υποσχέσεις και
το κυριότερο όλων, … να είναι έτοιμοι για να προχωρήσουν σε συνταγματική αναθεώρηση, προκειμένου να
γλυτώσουν τα σαρκία τους ??? Αυτή είναι η ηθική που επιθυμούν και μας επιφυλάσσουν ??? Δεν θα
γίνουμε Δικαστές, αλλά τουλάχιστον μια βασική αρχή της Ηθικής, προστάζει ότι και μόνον με την υποψία,
πρέπει να παραιτηθεί κάνεις … !!! Αυτοί, που πήγαν στα καλύτερα και στα ακριβότερα κολέγια, δεν έμαθαν
τι εστί Ηθική ??? Η Ηθική από ότι φαίνεται παραλείφτηκε εκεί μαζί με τις Αρετές, … άραγε σκόπιμα ???
Μάλλον «ΝΑΙ», … από ότι φαίνεται!!!

o

Και πως δικαιολογούν και καλύπτουν όλη αυτή την ανηθικότητα … ??? Μα φυσικά με το άλλο κομμάτι –
πάλι από το «σινάφι» τους, … τους καναλάρχες (οι περισσότεροι είναι και ιδιοκτήτες τραπεζών ή όλως
«τυχαία» μεγαλοφειλέτες αυτών), … που με “φτιαγμένες” ή “κατά παραγγελία” δημοσκοπήσεις – ανοιχτά
παράθυρα “σκηνοθετημένων” debates και «κομματοκαυγάδες», προσπαθούν να πείσουν τον Λαό,
μερικούς μήνες πριν τις εκλογές, ότι τα αναμενόμενα αποτελέσματα των επερχόμενων εκλογών, θα πρέπει
να είναι περίπου αυτά που παρουσιάζουν οι έως τότε «σωστές» δημοσκοπήσεις … !!! Έτσι και νοθεία να
γίνει, κάνεις δεν μπορεί να την ελέγξει, αλλά ούτε και να την αντιληφτεί, καθότι …. αυτά άλλωστε … ήταν
τα αποτελέσματα που «αναμέναμε» από τις δημοσκοπήσεις και είναι «επιβεβαιωμένα» από τους τάχα
“ειδικούς εκλογολόγους”, που τόσο καιρό τα «ανέλυαν» στα ΜΜΕ, …. φυσικά με το «αζημίωτο» … !!!

o

Και πολλά ακόμη, που δεν παρατίθενται εδώ, αλλά όταν χρειαστεί θα αναφερθούν και θα αναλυθούν ...
Όταν για όλα αυτά καταπέλτης είναι οι αποφάσεις του Συμβούλιου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ
για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην μνημονιακή Ελλάδα (ΕΠ 3.π.), που μάλιστα
προστάζουν κάθε Έλληνα Πολίτη να αντισταθεί με κάθε μέσο, κατά όσων επιδιώκουν την εφαρμογή
αυτών των αντισυνταγματικών και παρανόμων νόμων και αποφάσεων !!!
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ΙΙ. Η απόλυτη αόρατη φυλακή και η εγκληματική δράση του σημερινού πολιτικοχρηματοοικονομικού συστήματος !!!
Στο κεφάλαιο αυτό, οφείλουμε να τονίσουμε ένα λεπτό αλλά ζωτικότατο υπάρχον σοβαρό θέμα, το οποίο
δεν είναι δυστυχώς σήμερα πολύ κατανοητό στην Δικαιοσύνη 33, αλλά και ευρύτερα στον Λαό και άφορα την
πραγματικά αόρατη «φυλακή», μέσα στην οποία είμαστε όλοι φυλακισμένοι από την γέννηση μας, «φυλακή» που
έχει εντέχνως επιβληθεί από το χρηματοοικονομικό σύστημα, με την συναίνεση του πολιτικού προσωπικού
παγκοσμίως !!! Διότι όπως είναι κατανοητό, μέσα σε μια φυλακή, δεν είναι δυνατό να υπάρχει Δημοκρατία και
ούτε να εφαρμοστεί κανένα Σύνταγμα, πολύ δε μάλλον να υπάρχουν Ανθρώπινα Δικαιώματα και Αξίες!!! Το
σημερινό χρηματοοικονομικό σύστημα είναι αναμφίβολα υπεύθυνο για την κατάλυση κάθε Δημοκρατικού
πολιτεύματος, κάθε Ανθρώπινου Δικαιώματος και κάθε Αξίας του Ανθρώπου, ενώ η κατανόηση της ανωτέρω
δήλωσης, θέλει χρηματοοικονομικές εξειδικευμένες γνώσεις, που δυστυχώς σπάνια έχουν οι Δικαστικοί Λειτουργοί.
Για τον λόγο αυτό, θα προσπαθήσουμε όσο πιο συνοπτικά, όσο πιο απλά, όσο πιο σχηματικά, αλλά και όσο πιο
συγκεκριμένα γίνεται, να Σας αναλύσουμε την θέση μας αυτή.
Για να επιτευχτεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να μελετήσουμε προσεκτικά ένα «κύκλο» χρήματος στο σημερινό
χρηματοοικονομικό σύστημα, δηλαδή τον πραγματικό «κύκλο» που ακολουθεί το χρήμα, από την πολιτική εντολή
για την «εκτύπωση» του, μέχρι την απόσυρση και καταστροφή του, καθώς και την «μόχλευση» που αυτό μπορεί να
έχει μέσα στο σύστημα αυτό, αλλά και τις λανθασμένες πεποιθήσεις/εντυπώματα που έχουμε για αυτό … ! Σαν
συνέπεια, αυτή η μελέτη θα οδηγήσει στην κατανόηση της ουσίας του σημερινού χρήματος 34 και της σοβαρότατης
διαφοράς που έχει με τον πλούτο 35. Ευθύς παρακάτω, θα διαπιστώσουμε ότι αυτό που σαν Άνθρωποι έχουμε
ανάγκη για την επιβίωση μας, είναι μόνον ο πλούτος, ενώ το χρήμα δεν είναι τίποτε άλλο, παρά το απόλυτο
«εργαλείο» υφαρπαγής του πλούτου με δόλιο και αθέμιτο τρόπο, μάλιστα από μια κάστα ανθρώπων, που κάθε τι
άλλο από παραγωγική είναι !!!
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΧΡΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ !!!

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί απομαγνητοφώνηση
της ταινίας κινουμένων σχεδίων τού Paul Grignon: «Το
χρήμα ως χρέος», στην οποία εξηγείται με πολύ απλά και
αποτελεσματικά γραφικά, ότι αφορά στα χρήματα και πώς
αυτά πραγματικά δημιουργούνται, συνοδεύεται δε από
ολόκληρη την ταινία με ελληνικούς υπότιτλους σε πέντε
δεκάλεπτα τμήματα

«Μερικοί από τους σπουδαιότερους ανθρώπους στις Η.Π.Α. στους
τομείς τού εμπορίου και των κατασκευών έχουν ένα φόβο. Γνωρίζουν, ότι
υπάρχει μια δύναμη τόσο οργανωμένη, τόσο λεπτή, τόσο προσεκτική, τόσο
διασφαλισμένη, τόσο πλήρης και τόσο κυρίαρχη, που καλά θα κάνουν να
προσέχουν, όταν μιλούν εναντίον της.»
Woodrow Wilson, πρώην πρόεδρος των Η.Π.Α.

33

Γιατί, αλλιώς θα έπρεπε η Δικαιοσύνη να είχε ήδη κινηθεί για αυτό …
Που ως γνωστόν σήμερα αυτό δεν έχει κανένα πραγματικό αντίκρισμα, παρά μόνον την αξία του χαρτιού του.
35
Ο οποίος είναι ότι παράγουμε σαν κοινωνία, ότι μας παρέχει η γη μας και γενικά ότι είναι απαραίτητο για την επιβίωση μας.
34
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«Κάθε φορά, που μια τράπεζα κάνει ένα δάνειο, δημιουργείται
νέα τραπεζική πίστωση, νέες καταθέσεις, ολοκαίνουριο χρήμα.»
Graham F. Towers, Κυβερνήτης Τράπεζας τού Καναδά, 1934-54.

«Η διαδικασία με την οποία οι τράπεζες δημιουργούν το χρήμα
είναι τόσο απλή που το μυαλό αηδιάζει.»
John Kenneth Galbraith, οικονομολόγος

«Άσε με να εκδίδω και να ελέγχω τα χρήματα ενός έθνους και δεν
με ενδιαφέρει ποιός φτιάχνει τους νόμους του.»
Mayer Anselm Rothschild, τραπεζίτης

1ο Μέρος της ταινίας:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y9V
hfGKJ-0o

Δύο μεγάλα μυστήρια κυριαρχούν στην ζωή μας: Η αγάπη και τα χρήματα. Το τι είναι η αγάπη
είναι ένα ερώτημα, το οποίο έχει διερευνηθεί ατελείωτα σε ιστορίες, τραγούδια, βιβλία, ταινίες και
στην τηλεόραση. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο, για το ερώτημα: «Τι είναι το χρήμα;» Δεν
προκαλεί έκπληξη, που η θεωρία του χρήματος δεν έχει εμπνεύσει καμιά εμπορικά επιτυχημένη
ταινία. Ούτε καν αναφέρθηκε στα σχολεία, που φοιτήσαμε οι περισσότεροι από εμάς.
Για τους περισσότερους από εμάς, η ερώτηση «από που έρχονται τα χρήματα;» φέρνει
στο μυαλό μας την εικόνα τού νομισματοκοπείου, που τυπώνει χαρτονομίσματα και χαράσσει
νομίσματα. Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε, ότι τα χρήματα δημιουργούνται από την
κυβέρνηση. Είναι αλήθεια ... αλλά μόνο μέχρι ενός σημείου. Αυτά τα μεταλλικά και χάρτινα
σύμβολα αξίας, που συνήθως σκεφτόμαστε ως χρήμα, όντως, παράγονται από ένα κυβερνητικό
φορέα, που ονομάζεται Νομισματοκοπείο, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό τού χρήματος δεν
δημιουργείται στο Νομισματοκοπείο. Δημιουργείται σε τεράστιες ποσότητες κάθε μέρα από
ιδιωτικές επιχειρήσεις γνωστές ως τράπεζες.

Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε, ότι οι τράπεζες δανείζουν χρήματα από αυτά, που
τους έχουν εμπιστευθεί οι καταθέτες. Εύκολο να το φανταστεί κανείς. Αλλά δεν είναι η αλήθεια. Στην
πραγματικότητα οι τράπεζες δημιουργούν τα χρήματα, που δανείζουν, όχι από τα ίδια τα κέρδη της
τράπεζας, όχι από τις καταθέσεις των άλλων, αλλά απ΄ ευθείας από την υπόσχεση τού δανειολήπτη,
ότι θα εξοφλήσει το δάνειο. Η υπογραφή τού δανειολήπτη στα χαρτιά τού δανείου είναι μια
υποχρέωση εξόφλησης τού ποσού τού δανείου με έναν επιπλέον τόκο, διαφορετικά ξέχνα το σπίτι, το
αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε αγαθό δεσμεύτηκε ως εγγύηση. Αυτή είναι μια μεγάλη δέσμευση για τον
δανειολήπτη.
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Και τι απαιτεί η ίδια υπογραφή από την πλευρά της τράπεζας; Η τράπεζα πρέπει απλά να
δημιουργήσει από το τίποτα το ποσό τού δανείου ως δια μαγείας και να το γράψει στον λογαριασμό
τού δανειολήπτη. Ακούγεται τραβηγμένο; Αποκλείεται να είναι αλήθεια. Αλλά είναι. Για να φανεί το
πώς δημιουργήθηκε αυτό το θαύμα τού σύγχρονου τραπεζικού συστήματος, ας δούμε αυτήν την
απλή ιστορία:

Το παραμύθι του χρυσοχόου – Κάθε τι άλλο από παραμύθι είναι !!!
Μια φορά και ένα καιρό, περίπου οτιδήποτε μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως χρήμα. Απλά
θα έπρεπε να είναι φορητό και οι περισσότεροι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν πίστη, ότι θα
μπορούσαν αργότερα να το ανταλλάξουν με αγαθά πραγματικής αξίας (πλούτου), όπως τροφή,
ρουχισμό και στέγη. Κοχύλια, σπόροι κακάο, όμορφες πέτρες, ακόμα και πούπουλα έχουν
χρησιμοποιηθεί ως χρήματα. Ο χρυσός και το ασήμι ήταν ελκυστικά, μαλακά και εύκολα στην
επεξεργασία κι έτσι κάποιοι πολιτισμοί έγιναν ειδικοί σε αυτά τα μέταλλα.

Οι χρυσοχόοι εμπορεύονταν πολύ πιο εύκολα χαράζοντας νομίσματα, τυποποιημένες
μονάδες αυτών των μετάλλων, που το βάρος και η καθαρότητά τους πιστοποιούνταν. Για να
προστατέψει τον χρυσό του ο χρυσοχόος χρειαζόταν ένα θησαυροφυλάκιο. Σύντομα οι συμπολίτες
του, τού χτυπούσαν την πόρτα ζητώντας να δανειστούν χώρο, για να φυλάξουν τα δικά τους
νομίσματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Σε λίγο καιρό ο χρυσοχόος είχε δανείσει όλα τα ράφια στο
θησαυροφυλάκιό του και κέρδιζε κάποια λίγα έσοδα από αυτή την επιχείρηση ενοικίασης ασφαλούς
χώρου.

Τα χρόνια πέρασαν και ο χρυσοχόος έκανε μια πανέξυπνη παρατήρηση: Οι καταθέτες
σπάνια έρχονταν σε αυτόν για να κάνουν ανάληψη του χρυσού και ποτέ δεν έρχονταν όλοι
ταυτόχρονα. Αυτό συνέβαινε επειδή οι επιταγές ανάληψης, που ο χρυσοχόος έγραφε ως
αποδείξεις κατάθεσης του χρυσού, ανταλλάσσονταν στην αγορά σαν να ήταν ο ίδιος ο χρυσός.
Αυτό το είδος χάρτινων χρημάτων ήταν πολύ πιο βολικό από τα βαριά νομίσματα και τα ποσά
μπορούσαν απλά να γράφονται, αντί να μετριούνται με κόπο, ένα-ένα, για κάθε συναλλαγή.

Στο μεταξύ, ο χρυσοχόος είχε και μια άλλη επιχείρηση. Δάνειζε τον χρυσό του χρεώνοντας
τόκο. Έτσι, καθώς οι βολικές επιταγές ανάληψης χρυσού έγιναν ευρέως αποδεκτές, οι δανειολήπτες
άρχισαν να ζητούν τα δάνειά τους σε αυτή την μορφή των επιταγών, αντί του κανονικού χρυσού.

Καθώς η βιομηχανία αναπτύσσονταν, όλο και περισσότερος κόσμος ζητούσε δάνεια από τον
χρυσοχόο. Αυτό έδωσε στον χρυσοχόο μια ακόμα καλύτερη ιδέα. Ήξερε, ότι πολύ λίγοι από τους
καταθέτες ζητούσαν πίσω τον πραγματικό χρυσό τους. Έτσι σκέφτηκε, ότι θα μπορούσε εύκολα,
χωρίς να τον ανακαλύψει κανείς, να δανείζει επιταγές ανάληψης έναντι τού χρυσού των καταθετών
και όχι μόνο έναντι του δικού του χρυσού. Εφ΄ όσον τα δάνεια εξοφλούνταν, οι καταθέτες του δεν θα
κέρδιζαν μεν, αλλά ούτε θα έχαναν τίποτα. Και ο χρυσοχόος, τώρα περισσότερο τραπεζίτης απ΄ ότι
τεχνίτης, θα είχε πολύ μεγαλύτερο κέρδος απ΄ ότι θα μπορούσε να έχει αν δάνειζε μόνο τον δικό του
χρυσό.
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Για χρόνια, ο χρυσοχόος απολάμβανε κρυφά ένα καλό εισόδημα από τους τόκους, που
κέρδιζε από τις καταθέσεις των άλλων. Διαπρεπής πλέον δανειοδότης, γινόταν όλο και πιο πλούσιος
από τους συμπολίτες του και το επιδείκνυε. Άρχισαν να δημιουργούνται υποψίες, ότι ξόδευε τα
χρήματα των καταθετών. Οι καταθέτες του μαζεύτηκαν και τον απείλησαν, ότι θα κάνουν ανάληψη
τού χρυσού τους αν ο χρυσοχόος δεν διευκρίνιζε τον τρόπο, με τον οποίο απέκτησε αυτόν τον πλούτο.

Αντίθετα με αυτό, που ίσως θα περίμενε κάποιος, αυτό δεν κατέληξε σε καταστροφή για τον
χρυσοχόο. Παρά την έμφυτη δολιότητα τού σχεδίου του, η ιδέα του λειτούργησε. Οι καταθέτες δεν
είχαν χάσει τίποτα. Ο χρυσός τους ήταν όλος ασφαλής στο θησαυροφυλάκιο τού χρυσοχόου. Αντί να
πάρουν πίσω τον χρυσό τους, οι καταθέτες απαίτησαν από τον χρυσοχόο, που πλέον ήταν ο
τραπεζίτης τους, να τούς βάλει στην μοιρασιά, πληρώνοντάς τους μερίδιο απ΄ τους τόκους. Και αυτή
ήταν η αρχή τού τραπεζικού συστήματος. Ο τραπεζίτης πλήρωνε ένα χαμηλό επιτόκιο στις καταθέσεις
των χρημάτων του κόσμου, τα οποία στην συνέχεια δάνειζε σε άλλους με μεγαλύτερο τόκο. Η
διαφορά κάλυπτε το κόστος λειτουργίας της τράπεζας και τα κέρδη της.

Η λογική τού συστήματος αυτού ήταν απλή και φαινόταν σαν ένας λογικός τρόπος, για να
ικανοποιηθεί η ανάγκη για πίστωση. Ωστόσο, αυτός δεν ήταν ο τρόπος, που λειτουργεί το τραπεζικό
σύστημα σήμερα. Ο χρυσοχόος / τραπεζίτης μας δεν ήταν ικανοποιημένος με τα έσοδα, που
απέμεναν αφ΄ ότου μοιραζότανε τα κέρδη απ΄ τους τόκους με τους καταθέτες. Η ζήτηση για πίστωση
αυξανόταν ραγδαία, καθώς οι Ευρωπαίοι απλώνονταν σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά η δανειοδότησή
του περιορίζονταν από την ποσότητα του χρυσού, που οι καταθέτες είχαν στο θησαυροφυλάκιό του.

Τότε ήταν που σκαρφίστηκε μια ακόμα πιο τολμηρή ιδέα. Αφού κανείς εκτός από
αυτόν δεν ήξερε τι πραγματικά υπάρχει μέσα στα θησαυροφυλάκιά του, θα μπορούσε να
δανείζει επιταγές ανάληψης για χρυσό, που ούτε καν υπήρχε! Εφ΄ όσον οι ιδιοκτήτες των
επιταγών ανάληψης δεν έρχονταν όλοι μαζί ταυτόχρονα στο θησαυροφυλάκιο, για να ζητήσουν
αληθινό χρυσό, πώς θα ανακάλυπτε κανείς την αλήθεια;

Αυτό το νέο σχέδιο λειτούργησε πολύ καλά και ο τραπεζίτης έγινε τρομερά πλούσιος
απ΄ τούς τόκους, που πληρώνονταν για χρυσό που δεν υπήρχε! Η ιδέα, ότι ο τραπεζίτης απλά
θα δημιουργούσε χρήματα από το τίποτα ήταν πολύ εξωφρενική ώστε να γίνει πιστευτή, και
έτσι, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, η σκέψη δεν πέρασε από το μυαλό κανενός.

Αλλά η δύναμη τού να μπορείς απλά να επινοείς χρήματα από το τίποτα μπήκε για τα καλά
στο μυαλό τού τραπεζίτη, όπως μπορείτε εύκολα να φανταστείτε. Σύντομα, το μέγεθος των δανείων
τού τραπεζίτη και ο κραυγαλέος πλούτος του πυροδότησαν υποψίες για άλλη μια φορά. Μερικοί
δανειολήπτες άρχισαν να ζητούν αληθινό χρυσό αντί για χάρτινες αντιπροσωπεύσεις του. Οι φήμες
απλώθηκαν. Ξαφνικά αρκετοί πλούσιοι καταθέτες εμφανίστηκαν, για να ζητήσουν τον χρυσό τους. Τα
ψέματα είχαν τελειώσει! Μια θάλασσα από ανθρώπους, που είχαν επιταγές ανάληψης χρυσού
πλημμύρισε τους δρόμους έξω από τις κλειστές πόρτες της τράπεζας. Δυστυχώς, ο τραπεζίτης δεν είχε
αρκετό χρυσό ή ασήμι, για να εξαργυρώσει όλο το χαρτί, που είχε βάλει στα χέρια τους. Αυτό
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ονομάζεται «επιδρομή στην τράπεζα» και είναι αυτό, που τρέμει ο κάθε τραπεζίτης. Αυτό το
φαινόμενο της «επιδρομής στην τράπεζα» κατέστρεψε τις τράπεζες και αναμενόμενα, έβλαψε την
εμπιστοσύνη, που είχε ο κόσμος στους τραπεζίτες.
2ο Μέρος της ταινίας:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UtpBIWnheBU

Η έντιμη κίνηση θα ήταν να κηρυχθεί εκτός νόμου η τακτική της δημιουργίας χρημάτων απ΄
το τίποτα. Αλλά ο μεγάλος όγκος των πιστώσεων, που πρόσφεραν οι τραπεζίτες είχε γίνει πλέον
βασικός παράγοντας για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής εμπορικής ανάπτυξης 36. Έτσι, αντί γι΄ αυτό, η
τακτική αυτή νομιμοποιήθηκε 37 και θεσπίστηκαν κανόνες για τον τρόπο εφαρμογής της.

Οι τραπεζίτες συμφώνησαν να τηρήσουν όρια στα ποσά των πλασματικών χρημάτων, που θα
μπορούσαν να δανείζουν. Το όριο πάλι θα ήταν ένας αριθμός πολύ μεγαλύτερος από την πραγματική
αξία τού χρυσού και τού ασημιού στο θησαυροφυλάκιο. Συχνά η αναλογία ήταν εννέα πλασματικά
δολάρια έναντι ενός πραγματικού δολαρίου σε χρυσό. Αυτοί οι κανονισμοί επιβάλλονταν με
αιφνίδιους ελέγχους.

Κανονίστηκε επίσης, ότι στην περίπτωση επιδρομής, οι κεντρικές τράπεζες θα υποστήριζαν
τις τοπικές τράπεζες με επείγουσες τροφοδοσίες χρυσού. Μόνο στην περίπτωση, που θα υπήρχαν
επιδρομές ταυτόχρονα σε πολλές τράπεζες, η πιστωτική φούσκα των τραπεζιτών θα έσκαγε και το
σύστημα θα κατέρρεε (κραχ).

Το χρηματικό σύστημα σήμερα

Με το πέρασμα των χρόνων, το σύστημα κλασματικού αποθέματος και το ενιαίο δίκτυο
τραπεζών του, που υποστηρίζεται από μια Κεντρική Τράπεζα, έγινε το κυρίαρχο χρηματικό σύστημα
τού κόσμου. Ταυτόχρονα, το κλάσμα χρυσού, που έχει το ρόλο αντικρίσματος για τα χρήματα που
δανείζονται μειώθηκε σταδιακά στο τίποτα.

36

Στην σοφή φύση, προκειμένου να μην υπάρχει καταστροφή και κατάρρευση, υπάρχει βάση νομοτέλειας ένα όριο για κάθε
είδους ανάπτυξη. Δυστυχώς, στους περισσότερους ανθρώπους, στην νοοτροπία τους και στο μυαλό τους, αυτό δεν υπάρχει,
ενώ δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι η υγιής ανάπτυξη πρέπει να έχει πάντα όρια, για να μην γίνει επικίνδυνη και
καταστροφική. Συνεπώς, ο άνθρωπος, βάση της απληστίας του και της αμετροέπειας του, είναι ικανός για την
αυτοκαταστροφή του και μόνον η βαθιά γνώση της φυσικής νομοτέλειας, θα μπορούσε να τον γλυτώσει από αυτή την
καταστροφική πορεία του.
37
Φυσικά, μια που οι τραπεζίτες της εποχής εκείνης, δημιουργούσαν χρήμα από το τίποτα, κανείς και τίποτα, δεν θα μπορούσε
να τους σταματήσει, από το να δωροδοκήσουν με αυτό το πλαστό χρήμα (πολιτικούς, κ.τ.λ.), προκειμένου αυτοί να βγουν
καθαροί για τις ανομίες και της απάτες τους, ενώ και τα άλλα συνεπακόλουθα κίνητρα αυτού του γεγονότος, ήταν και αυτά
πολύ ισχυρά και άκρως βοηθητικά δια τους ιδίους, διότι εάν ο Λαός έχανε την πίστη του στο χρήμα, τα ποσά που κατείχαν
συγκεκριμένοι δωροδοκηθέντες άνθρωποι (και που επίσης κατείχαν δεσπόζουσες και ηγετικές θέσεις) από δωροδοκία, θα
ήταν άχρηστα και κανείς δεν θα τα εμπιστευόταν, οπότε όλο το ρίσκο της δωροδοκίας θα ήταν ουσιαστικά ανώφελο !!!
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Η βασική φύση των χρημάτων άλλαξε. Στο παρελθόν ένα χάρτινο δολάριο ήταν
ουσιαστικά μια απόδειξη, που μπορούσε να εξαργυρωθεί για μια τυποποιημένη ποσότητα
χρυσού ή ασημιού.Σήμερα, ένα χάρτινο ή ένα ψηφιακό δολάριο μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο
για ένα άλλο χάρτινο ή ψηφιακό δολάριο.

Στο παρελθόν η ιδιωτικά κατασκευασμένη τραπεζική πίστωση υπήρχε μόνο στην μορφή
ιδιωτικών χαρτονομισμάτων, τα οποία ο κόσμος είχε το δικαίωμα να αρνηθεί ακριβώς όπως σήμερα
έχουμε την επιλογή να αρνηθούμε την ιδιωτική επιταγή κάποιου. Σήμερα η ιδιωτικά
κατασκευασμένη τραπεζική πίστωση μετατρέπεται νόμιμα σε κρατικό νόμισμα, τα δολάρια, τα
ευρώ και τις στερλίνες, που από συνήθεια σκεφτόμαστε ως χρήμα.

Το κρατικό νόμισμα είναι χρήμα, που δημιουργείται με κρατική εξουσιοδότηση ή
διάταγμα και νόμοι νόμιμης προσφοράς ορίζουν, ότι οι πολίτες θα πρέπει να δέχονται αυτό το
κρατικό χρήμα ως πληρωμή για χρέη, γιατί διαφορετικά τα δικαστήρια δεν θα επιβάλλουν την
υποχρέωση τού οφειλέτη για πληρωμή 38.

Οπότε, η ερώτηση πλέον είναι: Αν οι κυβερνήσεις και οι τράπεζες μπορούν και οι δύο απλά
να δημιουργούν χρήματα από το τίποτα, τότε πόσα χρήματα υπάρχουν;

Στο παρελθόν, η συνολική ποσότητα χρημάτων που υπήρχαν οριζόταν από την φυσική
ποσότητα τού οποιοδήποτε αγαθού χρησιμοποιούνταν ως χρήμα. Για παράδειγμα, για να
δημιουργηθούν νέα χρυσά ή ασημένια χρήματα, μια νέα ποσότητα χρυσού ή ασημιού έπρεπε να
ανακαλυφθεί και να εξορυχθεί απ΄ το έδαφος. Σήμερα, κυριολεκτικά, το χρήμα δημιουργείται
από το χρέος. Νέο χρήμα δημιουργείται κάθε φορά που κάποιος παίρνει δάνειο από μια
τράπεζα. Ως αποτέλεσμα, η συνολική ποσότητα τού χρήματος, που μπορεί να δημιουργηθεί έχει
ένα μόνο πραγματικό όριο: το συνολικό επίπεδο χρέους.

Οι κυβερνήσεις θέτουν ένα επιπλέον υποχρεωτικό όριο στη δημιουργία νέου χρήματος με
την επιβολή ενός κανόνα, γνωστού ως «Απαιτούμενο Κλασματικό Απόθεμα». Αυτό ουσιαστικά είναι
αυθαίρετο και το απαιτούμενο κλασματικό απόθεμα διαφέρει από χώρα σε χώρα και από εποχή σε
εποχή.

Στο παρελθόν ήταν σύνηθες να απαιτείται από τις τράπεζες να έχουν πραγματικό χρυσό
αξίας τουλάχιστον ενός δολαρίου στο θησαυροφυλάκιο ως αντίκρισμα για κάθε δέκα δολάρια
χρημάτων, που παράγονται από χρέη. Σήμερα οι απαιτούμενες αναλογίες αποθέματος δεν
εφαρμόζονται πλέον στην αναλογία νέου χρήματος προς απόθεμα χρυσού, αλλά στην αναλογία νέου
χρεωστικού χρήματος προς το υπάρχον χρεωστικό χρήμα, που υπάρχει στην τράπεζα ως καταθέσεις.

38

Ενώ το σύστημα αυτό της «φούσκας», απαγορεύει ακόμη και την κατοχή χρυσού …
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Σήμερα, τα αποθεματικά των τραπεζών αποτελούνται από δύο πράγματα:

1. Την ποσότητα χρήματος σε μορφή μετρητών, που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση και η
τράπεζα έχει καταθέσει στην κεντρική τράπεζα,

2. συν την ποσότητα τού υπάρχοντος χρεωστικού χρήματος. που υπάρχει στην τράπεζα ως
καταθέσεις.

Παράδειγμα:
Για να το καταλάβουμε αυτό καλύτερα ας φανταστούμε, ότι μια νέα τράπεζα μόλις ξεκίνησε
και δεν έχει ακόμα καταθέτες. Ωστόσο, οι επενδυτές της τράπεζας κατέθεσαν ως απόθεμα 1.111,12 $
κανονικού χρήματος στην κεντρική τράπεζα και η απαιτούμενη αναλογία αποθέματος είναι 9:1.

Βήμα 1ο:

-

Οι πόρτες της τράπεζας ανοίγουν και καλωσορίζουν τον πρώτο πελάτη, που θέλει δάνειο.
Χρειάζεται 10.000 $, για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Με αναλογία αποθέματος 9:1, το απόθεμα της
νέας τράπεζας στην κεντρική τράπεζα, γνωστό και ως «χρήμα μεγάλης ισχύος», της επιτρέπει να
δημιουργήσει νόμιμα ως δια μαγείας 9 φορές αυτό το ποσό, δηλαδή 10.000 $, βασιζόμενη στην
υπόσχεση εξόφλησης τού χρέους από τον δανειολήπτη. Αυτά τα 10.000 $ δεν αφαιρούνται από
κάπου αλλού. Είναι ολοκαίνουρια χρήματα, που απλά πληκτρολογούνται στο λογαριασμό τού
δανειολήπτη ως τραπεζική πίστωση. Στην συνέχεια ο δανειολήπτης γράφει μια επιταγή, που αφορά
σε αυτήν την τραπεζική πίστωση, για να αγοράσει το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

-

Βήμα 2ο:

Η πωλήτρια, τότε, καταθέτει αυτά τα 10.000 μόλις δημιουργημένα δολάρια στη δική της
τράπεζα. Ανόμοια με τα κυβερνητικά χρήματα υψηλής ισχύος, που κατατίθενται στην κεντρική
τράπεζα, αυτά τα φρεσκοδημιουργημένα χρήματα πίστωσης δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν
με την αναλογία αποθέματος. Αντιθέτως, διαιρούνται με την αναλογία αποθέματος. Με την
αναλογία του 9:1, ένα νέο δάνειο των 9.000 $ μπορεί να δημιουργηθεί βασιζόμενο στην κατάθεση
των 10.000 $.

-

Βήμα 3ο:

Αν αυτά τα 9.000 $ κατατεθούν πάλι, με την σειρά τους, από κάποιο τρίτο, στην τράπεζα που
τα δημιούργησε ή σε κάποια άλλη, μετατρέπονται σε νομική βάση για τη δημιουργία μιας τρίτης
τραπεζικής πίστωσης, αυτή τη φορά για ποσό ύψους 8.100 $. Σαν μια από εκείνες τις ρώσικες
κούκλες, καθεμιά από τις οποίες περιέχει μέσα της μια ελαφρώς μικρότερη κούκλα. Κάθε νέα
κατάθεση δίνει τη δυνατότητα έκδοσης ενός ελαφρώς μικρότερου δανείου, σε μια συνεχώς φθίνουσα
σειρά.
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Τώρα, αν τα χρήματα που δημιουργήθηκαν με το δάνειο δεν κατατεθούν σε κάποια τράπεζα,
η διαδικασία σταματάει. Αυτό είναι το απρόβλεπτο μέρος τού μηχανισμού δημιουργίας τού
χρήματος. Αλλά πιθανότατα, σε κάθε βήμα, τα καινούρια χρήματα θα κατατεθούν σε κάποια τράπεζα
και η διαδικασία της αναλογίας αποθέματος μπορεί να αυτοεπαναλαμβάνεται συνέχεια μέχρι
περίπου 100.000 ολοκαίνουρια δολάρια να δημιουργηθούν μέσα στο τραπεζικό σύστημα.

Όλα αυτά τα νέα χρήματα (100.000 ολοκαίνουρια δολάρια) έχουν δημιουργηθεί
εξολοκλήρου από το χρέος και η όλη διαδικασία δικαιολογείται νομικά από την αρχική
αποθεματική κατάθεση των μόλις 1111,12 $, τα οποία στέκουν απείραχτα στην κεντρική τράπεζα!

Επιπλέον, σε αυτό το δαιμόνιο σύστημα, τα βιβλία κάθε τράπεζας στην αλυσίδα πρέπει
να δείχνουν, ότι η τράπεζα έχει 10% μεγαλύτερο ποσό σε καταθέσεις, απ΄ ότι έχει σε δάνεια. Αυτό
δίνει στις τράπεζες ένα πραγματικό κίνητρο, για να αποζητούν τις καταθέσεις, ώστε να μπορούν
να δίνουν δάνεια, γεγονός, το οποίο συντηρεί την γενική -ωστόσο λανθασμένη- εντύπωση, ότι τα
δάνεια προέρχονται από τις καταθέσεις.

Τώρα, εκτός και αν όλα τα διαδοχικά δάνεια κατατεθούν στην ίδια τράπεζα, δεν μπορεί να
ειπωθεί, ότι οποιαδήποτε τράπεζα κατάφερε να πολλαπλασιάσει το αρχικό απόθεμα χρήματος
υψηλής ισχύος περίπου στο 90πλάσιο, εκδίδοντας τραπεζική πίστωση από το τίποτα. Ωστόσο, το
τραπεζικό σύστημα είναι ένας κλειστός βρόγχος. Τραπεζική πίστωση, που δημιουργείται στη μια
τράπεζα γίνεται κατάθεση σε μια άλλη, και αντίστροφα.

Σε ένα θεωρητικό κόσμο, όπου όλες οι συναλλαγές είναι ισόποσες, το τελικό αποτέλεσμα
θα ήταν ακριβώς το ίδιο σαν όλη η διαδικασία να συνέβη στα πλαίσια μιας μόνο τράπεζας.
Δηλαδή, το αρχικό απόθεμα της τράπεζας στην Κεντρική Τράπεζα, ύψους λίγο παραπάνω από
χίλια εκατό δολάρια, της επιτρέπει τελικά να συλλέξει τόκους για ένα ποσό μέχρι $100.000, που η
τράπεζα ποτέ δεν είχε. Οι τράπεζες δανείζουν χρήματα που δεν έχουν!

Αν αυτό σας φαίνεται εξωφρενικό, ακούστε και το άλλο: Στις πρόσφατες δεκαετίες, ως
αποτέλεσμα σταθερής πίεσης από το τραπεζικό λόμπι, η υποχρέωση των τραπεζών να κάνουν μια
αποθεματική κατάθεση στην κεντρική τράπεζα του έθνους έχει σχεδόν καταργηθεί σε μερικές χώρες,
ενώ οι πραγματικές αναλογίες αποθέματος μπορεί να είναι πολύ υψηλότερες από 9:1. Για μερικούς
τύπους λογαριασμών συχνά χρησιμοποιούνται αναλογίες του 20:1 και του 30:1. Και ακόμα πιο
πρόσφατα, με την επιβολή του «κόστους δανείου», το οποίο οι δανειολήπτες αναγκάζονται να
πληρώσουν αν θέλουν να πάρουν ένα δάνειο, οι τράπεζες βρήκαν ένα νέο τρόπο, για να
παρακάμψουν τούς περιορισμούς τού απαιτούμενου αποθέματος μια και καλή.

Έτσι... παρ΄ ότι οι κανόνες είναι περίπλοκοι, η πραγματικότητα της κοινής λογικής είναι
ουσιαστικά αρκετά απλή: Οι τράπεζες μπορούν να δημιουργήσουν τόσα χρήματα, όσα μπορούμε
να δανειστούμε.
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«Όλοι γνωρίζουν υποσυνείδητα, ότι οι τράπεζες δεν δανείζουν
χρήματα. Όταν τραβάτε χρήματα από τον λογαριασμό σας, η τράπεζα δεν
σας λέει, ότι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό επειδή δάνεισε τα χρήματά
σας σε κάποιον άλλο.»
Mark Mansfield, οικονομολόγος - συγγραφέας

Παρά τη συνεχή προβολή πλάνων αρχείου από νομισματοκοπεία, τα χρήματα που
παράγονται από την κυβέρνηση συνήθως αναλογούν σε ποσοστό λιγότερο τού 5% τού συνολικού
χρήματος, που κυκλοφορεί. Περισσότερο από το 95% των υπόλοιπων χρημάτων, που υπάρχουν
σήμερα, δημιουργήθηκαν από κάποιον, που υπέγραψε ένα τεκμήριο χρέους σε κάποια τράπεζα. Σαν
αυτό να μην είναι αρκετό, αυτά τα χρήματα τραπεζικής πίστωσης δημιουργούνται και
καταστρέφονται σε τεράστιες ποσότητες κάθε μέρα, καθώς νέα δάνεια εκδίδονται και παλιά δάνεια
εξοφλούνται.

«Φοβάμαι, ότι δεν θα άρεσε στον μέσο πολίτη αν τού έλεγαν,
ότι οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα -και την εξασκούν- να
δημιουργήσουν χρήματα... Και αυτοί, που ελέγχουν την πίστωση ενός
έθνους, καθοδηγούν την πολιτική των κυβερνήσεων και κρατούν στην
χούφτα τους τη μοίρα των ανθρώπων.»
Reginald McKenna, πρώην πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας
Midlands της Αγγλίας

Οι τράπεζες μπορούν να εφαρμόζουν αυτό το χρηματικό σύστημα μόνο με την ενεργή
συνεργασία της κυβέρνησης. Να πως λειτουργούν:
Πρώτον, οι κυβερνήσεις περνούν νομοσχέδια νόμιμης προσφοράς, για να μας αναγκάσουν
να χρησιμοποιούμε το επίσημο κρατικό νόμισμα.
Δεύτερον, οι κυβερνήσεις επιτρέπουν στην ιδιωτική τραπεζική πίστωση να παρέχεται στην
μορφή αυτού τού κρατικού νομίσματος.
Τρίτον, τα κρατικά δικαστήρια επιβάλλουν την εξόφληση των τραπεζικών χρεών.
Τέλος, οι κυβερνήσεις εγκρίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις, για να προστατέψουν την
λειτουργία και την εμπιστοσύνη τού κόσμου στο χρηματικό σύστημα, ενώ δεν κάνουν τίποτα, για να
ενημερώσουν τον κόσμο σχετικά με την πραγματική καταγωγή τού χρήματος.
Η απλή αλήθεια είναι, ότι όταν υπογράφουμε στη διακεκομμένη γραμμή, για ένα
υποτιθέμενο δάνειο ή μια υποθήκη, η υπογεγραμμένη δέσμευσή μας για εξόφληση, υποστηριζόμενη
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από τα περιουσιακά στοιχεία, που δεσμευόμαστε να παραδώσουμε ως ρήτρα αν δεν καταφέρουμε
να εξοφλήσουμε, είναι το μόνο πράγμα αληθινής αξίας - πλούτου, που εμπλέκεται στην συναλλαγή.

Στον καθένα, που πιστεύει, ότι θα τιμήσουμε την δέσμευσή μας, αυτό το συμβόλαιο του
δανείου ή της υποθήκης είναι πλέον ένα φορητό, δυνητικά συναλλασσόμενο, και εμπορεύσιμο
κομμάτι χαρτιού. Είναι ένα «σου χρωστάω». Αναπαριστά αξία και συνεπώς είναι μια μορφή
χρήματος. Αυτό είναι το χρήμα, που ο δανειολήπτης λαμβάνει και χρησιμοποιεί από το υποτιθέμενο
δάνειο της τράπεζας.

Ένα πραγματικό δάνειο στον φυσικό κόσμο σημαίνει, ότι αυτός που δανείζει πρέπει να
έχει κάτι για να δανείσει. Αν χρειάζεστε ένα σφυρί, το να σας δανείσω μια υπόσχεση παροχής ενός
σφυριού, που δεν έχω, δεν θα σας φανεί και πολύ χρήσιμο. Αλλά στον τεχνητό κόσμο τού χρήματος, η
υπόσχεση μιας τράπεζας να πληρώσει χρήματα, που δεν διαθέτει, επιτρέπεται να θεωρείται νομικά
ως χρήμα και εμείς το δεχόμαστε ως τέτοιο.

«Έτσι, το εθνικό μας μέσο συναλλαγών βρίσκεται πλέον στο έλεος
των δανειοδοτικών συναλλαγών των τραπεζών, οι οποίες δανείζουν -όχι
χρήματα, αλλά- υποσχέσεις παροχής χρημάτων, που δεν διαθέτουν.»
Irving Fisher, οικονομολόγος - συγγραφέας

Εφ΄ όσον ο δανειολήπτης υπογράψει την χρεωστική δέσμευση, η τράπεζα εξισορροπεί την συναλλαγή
δημιουργώντας με το πάτημα μερικών πλήκτρων σε ένα υπολογιστή ένα ισόποσο χρέος της τράπεζας προς τον
δανειολήπτη. Από την πλευρά τού δανειολήπτη αυτό μετατρέπεται σε χρήματα δανείου στον λογαριασμό του και,
εφ΄ όσον η κυβέρνηση επιτρέπει αυτό το χρέος της τράπεζας προς τον δανειολήπτη να μετατρέπεται σε επίσημο
κρατικό νόμισμα, όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να το δέχονται ως χρήμα.
Ξανά, η βασική αλήθεια είναι πολύ απλή: Χωρίς το έγγραφο, που υπέγραψε ο δανειολήπτης, ο τραπεζίτης δεν
θα είχε τίποτα να δανείσει. Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς είναι δυνατόν όλοι... κυβερνήσεις, οργανισμοί, εταιρίες,
οικογένειες να έχουν όλοι ταυτόχρονα χρέη και μάλιστα για τέτοια αστρονομικά ποσά; Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς
μπορεί να υπάρχουν τόσα πολλά χρήματα εκεί έξω, ώστε να δανείζονται; Τώρα γνωρίζετε. Δεν υπάρχουν. Οι
τράπεζες δεν δανείζουν χρήματα. Απλά τα δημιουργούν μέσω του χρέους. Και, καθώς το χρέος είναι δυνητικά
απεριόριστο, το ίδιο είναι και η παροχή χρημάτων. Και, όπως φαίνεται τελικά ... η αντίθετη πρόταση είναι
επίσης αληθής. Χωρίς χρέος δεν υπάρχουν χρήματα.
Δεν είναι απίστευτο, ότι παρά τον αφάνταστο πλούτο των φυσικών πόρων, της τεχνολογικής
καινοτομίας και της παραγωγικότητας, που μας περιβάλλει, περίπου όλοι μας, από κράτη και εταιρίες, μέχρι το
κάθε ξεχωριστό άτομο, είμαστε βαριά χρεωμένοι στους τραπεζίτες, με εκθετική συσσώρευση χρέους; Αν απλά οι
άνθρωποι μπορούσαν να σταματήσουν ένα λεπτό και να σκεφτούν: Πως είναι δυνατόν; Πως είναι δυνατόν οι
άνθρωποι, που ουσιαστικά παράγουν όλο τον πραγματικό πλούτο τού κόσμου, να χρωστούν σε αυτούς, που δεν
παράγουν απολύτως τίποτα, απλά δανείζουν τα χρήματα που «αναπαριστούν» τον πλούτο;
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Ακόμα πιο απίστευτο είναι, το ότι, αφού συνειδητοποιήσουμε, ότι το χρήμα στην πραγματικότητα είναι
χρέος, συνειδητοποιούμε επίσης, ότι αν δεν υπήρχε χρέος, δεν θα υπήρχε χρήμα.

«Αυτή είναι η ουσία τού τραπεζικού μας συστήματος.
Αν δεν υπήρχαν χρέη στο χρηματικό μας σύστημα, δεν θα υπήρχαν καθόλου χρήματα.»
Marriner S. Eccles, Πρόεδρος και κυβερνήτης τού Federal Reserve Board
Αν αυτά είναι νέα για Εσάς, δεν είστε οι μόνοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι φαντάζονται, ότι αν όλα τα
δάνεια εξοφλούνταν, η κατάσταση της οικονομίας θα βελτιώνονταν. Σίγουρα αυτό ισχύει σε ατομικό επίπεδο.
Ακριβώς όπως έχουμε περισσότερα χρήματα για να ξοδέψουμε, όταν οι δόσεις του δανείου μας τελειώσουν,
νομίζουμε όμως άκρως εσφαλμένα, ότι αν όλοι μας εξοφλούσαμε τα χρέη μας, θα υπήρχαν περισσότερα χρήματα
για όλους.
Αλλά η αλήθεια είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν θα υπήρχαν καθόλου χρήματα. Είμαστε εξαρτημένοι
ολοκληρωτικά από την συνεχώς ανανεώσιμη τραπεζική πίστωση, ώστε να υπάρχουν χρήματα. Χωρίς δάνεια, δεν
υπάρχουν χρήματα, το οποίο είναι αυτό ακριβώς, που συνέβη κατά την παγκόσμια οικονομική ύφεση τού 1929. Η
παροχή χρημάτων μειώθηκε δραματικά, καθώς η παροχή δανείων στέρεψε.

Αδιάκοπο Χρέος
Και αυτό δεν είναι όλο. Οι τράπεζες δημιουργούν μόνο το ποσό τού κεφαλαίου. Δεν δημιουργούν τα
χρήματα, που θα πληρώσουν τούς τόκους. Πού υποτίθεται, ότι θα βρεθούν αυτά; Το μόνο μέρος, στο οποίο
μπορούν οι δανειζόμενοι να βρουν χρήματα για να πληρώσουν τους Τόκους, είναι η συνολική διαθέσιμη ποσότητα
χρημάτων της γενικής οικονομίας. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής διαθέσιμης ποσότητας χρημάτων έχει
δημιουργηθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο -ως τραπεζική πίστωση, η οποία πρέπει να εξοφληθεί με περισσότερα
χρήματα απ΄ όσα δανείσθηκαν!!!
Συνεπώς, παντού υπάρχουν άλλοι δανειολήπτες στην ίδια κατάσταση, προσπαθώντας απεγνωσμένα να
βρουν τα χρήματα που χρειάζονται, για να εξοφλήσουν το κεφάλαιο και τούς τόκους από μια συνολική πηγή
χρημάτων, που περιέχει μόνο το κεφάλαιο. Είναι φανερά αδύνατο να εξοφλήσουν όλοι το κεφάλαιο πλέον
τόκων, αφού τα χρήματα που αντιστοιχούν στους τόκους απλά δεν υπάρχουν.
Το μεγάλο πρόβλημα εδώ είναι, ότι για μακροπρόθεσμα δάνεια, όπως υποθήκες και κυβερνητικά χρέη, οι
συνολικοί τόκοι ξεπερνούν κατά πολύ το κεφάλαιο. Έτσι, εκτός και αν δημιουργηθούν πολλά επιπλέον χρήματα για
να πληρωθούν οι Τόκοι, αυτό σημαίνει ένα μεγάλο ποσοστό κατασχέσεων των υποθηκευμένων περιουσιών και μια
μη-λειτουργική οικονομία.
Για να διατηρηθεί μια λειτουργική κοινωνία ο ρυθμός κατασχέσεων πρέπει να είναι χαμηλός. Και έτσι,
για να γίνει αυτό, όλο και περισσότερα χρήματα θα πρέπει να δημιουργούνται από το χρέος, για να καλύπτουν
τις σημερινές ανάγκες εξόφλησης παλαιότερων χρεών. Αλλά φυσικά, αυτό απλά αυξάνει το συνολικό χρέος. Και
αυτό σημαίνει, ότι τελικά περισσότεροι τόκοι πρέπει να εξοφληθούν με αποτέλεσμα να έχουμε μια συνεχώς
αυξανόμενη και αναπόφευκτη ακολουθία χρεών. Είναι απλά η χρονική καθυστέρηση μεταξύ της δημιουργίας
χρημάτων ως νέων δανείων και της εξόφλησης αυτών, που εμποδίζει την ανεπάρκεια χρήματος να προλάβει
να χρεοκοπήσει ολόκληρο το σύστημα.
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Ωστόσο, καθώς το αχόρταγο πιστωτικό τέρας των τραπεζών μεγαλώνει συνεχώς, η ανάγκη δημιουργίας
όλο και περισσότερων χρημάτων από το χρέος για να ταϊστεί, γίνεται ακόμα πιο επείγουσα.

Γιατί είναι τα επιτόκια τόσο χαμηλά; Γιατί δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες στα γραμματοκιβώτιά μας
αυτόκλητα; Γιατί η Αμερικάνικη κυβέρνηση ξοδεύει πιο γρήγορα από ποτέ; Μήπως για να αποφύγει την
κατάρρευση ολόκληρου τού χρηματικού συστήματος; Ένας λογικός άνθρωπος πρέπει να αναρωτηθεί: Μπορεί αυτό
να συνεχίζεται για πάντα; Δεν είναι αναπόφευκτη η κατάρρευση;

«Ένα πράγμα, που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σχετικά με το κλασματικού
αποθέματος τραπεζικό μας σύστημα είναι, ότι, όπως το παιδικό παιχνίδι με την μουσική
και τις καρέκλες, όσο η μουσική παίζει, δεν υπάρχουν χαμένοι.»
Andrew Gause, ιστορικός οικονομικών

Τα χρήματα δημιουργήθηκαν, για να διευκολύνουν την παραγωγή και το εμπόριο. Καθώς το απόθεμα
χρημάτων αυξάνεται τα χρήματα χάνουν ολοένα την αξία τους εκτός κι αν το μέγεθος της παραγωγής και τού
εμπορίου στον πραγματικό κόσμο αυξάνεται με το ίδιο ρυθμό 39. Επιπλέον, όταν ακούμε, ότι η οικονομία
αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 3%, νομίζουμε, ότι πρόκειται για ένα σταθερό ρυθμό. Αλλά δεν είναι. Το φετινό 3%
αναπαριστά περισσότερα πραγματικά αγαθά και υπηρεσίες από το περσινό 3%, επειδή είναι 3% πάνω στο νέο
σύνολο. Αντί για μια ευθεία γραμμή, όπως ίσως το εικονοποιείτε από τις λέξεις, ουσιαστικά είναι μια εκθετική
καμπύλη, που γίνεται όλο και πιο απότομη.

«Το πρόβλημα φυσικά είναι, ότι η αδιάκοπη ανάπτυξη της πραγματικής
οικονομίας απαιτεί συνεχώς αυξανόμενη χρήση των πραγματικών φυσικών πόρων και της
ενέργειας. Ολοένα περισσότερα πράγματα πρέπει να μετατρέπονται από φυσικούς
πόρους σε απόβλητα κάθε χρόνο για πάντα μόνο και μόνο, για να γλιτώσει το ιδιωτικό
τοκογλυφικό σύστημα από την κατάρρευση.

Όποιος πιστεύει, ότι η εκθετική ανάπτυξη μπορεί να συνεχίζεται για πάντα σε
ένα πεπερασμένο κόσμο είναι είτε τρελός, είτε οικονομολόγος.»
Kenneth Boulding, οικονομολόγος

39

Καταστρέφοντας ανεπανόρθωτα το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και το οτιδήποτε άλλο είναι ουσιαστικά ζωτικό για
την επιβίωση του Ανθρώπου !!!
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Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτήν την ξεκάθαρα τρομακτική κατάσταση; Πρώτα απ΄ όλα χρειαζόμαστε
μια τελείως διαφορετική σύλληψη της έννοιας των χρημάτων. Είναι ώρα οι άνθρωποι να αναρωτηθούν και να
ρωτήσουν τις κυβερνήσεις τους, τέσσερις απλές ερωτήσεις. Σε όλο τον κόσμο οι κυβερνήσεις δανείζονται χρήματα
από ιδιωτικές τράπεζες έντοκα. Το κυβερνητικό χρέος είναι ένα τεράστιο μέρος τού συνολικού χρέους και η
σταδιακή εξόφληση αυτού αποτελεί ένα μεγάλο μέρος των φόρων που πληρώνουμε. Γνωρίζουμε πλέον, ότι οι
τράπεζες απλά δημιουργούν από το τίποτα τα χρήματα που δανείζουν και ότι οι κυβερνήσεις τούς έχουν δώσει
άδεια να το κάνουν αυτό.

Οπότε η πρώτη ερώτηση είναι: Γιατί οι κυβερνήσεις επιλέγουν να δανείζονται χρήματα έντοκα από
ιδιωτικές τράπεζες, όταν θα μπορούσαν να δημιουργούν οι ίδιες όσα χρήματα χρειάζονται χωρίς τόκους;

Η δεύτερη μεγάλη ερώτηση είναι: Γιατί να δημιουργούνται χρήματα ως χρέος ούτως ή άλλως; Γιατί να μην
δημιουργούνται χρήματα, τα οποία να συναλλάσσονται μόνιμα και τα οποία δεν θα χρειάζεται να
επαναδανείζονται έντοκα συνεχώς μόνο και μόνο για να μπορούν να υπάρχουν;

Η τρίτη ερώτηση: Πώς μπορεί ένα χρηματικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει μια
συνεχώς επιταχυνόμενη ανάπτυξη να χρησιμοποιηθεί για το χτίσιμο μιας βιώσιμης οικονομίας; Δεν είναι
αυτονόητο, ότι η συνεχώς επιταχυνόμενη ανάπτυξη και η βιωσιμότητα είναι ασύμβατες;

Τέλος: Τι είναι αυτό, που κάνει το υπάρχον σύστημα να είναι εντελώς εξαρτημένο από την συνεχή
ανάπτυξη; Τι χρειάζεται να αλλάξει, ώστε να επιτραπεί η δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομίας;

Ένα νέο υγιές μοντέλο της οικονομίας, που με απόλυτη επιτυχία απαντά σε όλα τα ανωτέρω ερωτήματα,
είναι αυτό που θέλει το χρήμα μόνον σαν Ανταλλακτική Μονάδα Συναλλαγών {ΑΜΣ}, ενώ αυτό είναι πλήρως και
αποκλειστικά ελεγχόμενο από όλους τους συναλλασσόμενους με αυτό και συνεπώς κανένας ιδιώτης μεσίτης
αμφιβόλου προελεύσεως δεν μπορεί να υπεισέρθει και να «μεσιτεύσει» την ζωή κανενός, όπως σήμερα γίνεται με
τις κεντρικές τράπεζες, που είναι πλήρως ανεξάρτητες και παντελώς ανεξέλεγκτες ιδιωτικές εταιρείες Α.Ε., με
υπερεξουσίες έναντι όλων των κρατών και υπεράνω της όποιας Δικαιοσύνης !!! Την μελέτη αυτή για την
Ανταλλακτική Μονάδα Συναλλαγών {ΑΜΣ} μπορείτε να την δείτε εδώ: http://qaetos.e-designer.gr/IRI/AKS.pdf
Τοκογλυφία
Κάποτε, η χρέωση οποιουδήποτε τόκου σε ένα δάνειο ονομαζόταν τοκογλυφία και υπόκεινταν σε βαριές
ποινές μεταξύ των οποίων και η θανατική. Όλες οι κύριες θρησκείες απαγόρευαν την τοκογλυφία. Τα περισσότερα
επιχειρήματα που προβάλλονταν ενάντια στην εξάσκηση της τοκογλυφίας ήταν ηθικού χαρακτήρα. Θεωρούνταν ότι
ο μόνος θεμιτός λόγος ύπαρξης των χρημάτων ήταν να διευκολύνουν τις συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών.
Οποιαδήποτε μέθοδος δημιουργίας περισσότερων χρημάτων από τα ίδια τα χρήματα θεωρούνταν πράξη ενός
παράσιτου, ή ενός κλέφτη. Ωστόσο, καθώς οι πιστωτικές ανάγκες τού εμπορίου αυξήθηκαν, τα ηθικά επιχειρήματα
τελικά παραγκωνίστηκαν από το επιχείρημα, ότι ο δανεισμός εμπεριέχει ρίσκο και μειώνει τις επιχειρηματικές
ευκαιρίες τού δανειοδότη και συνεπώς οι απόπειρες κερδοσκοπίας από το δανεισμό είναι δικαιολογημένες.
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Σήμερα, αυτές οι ιδέες μοιάζουν αλλόκοτες. Σήμερα, η δημιουργία χρήματος από το χρήμα θεωρείται
ιδανικό, κάτι, για το οποίο αξίζει και πρέπει να αγωνιστεί κάποιος. Γιατί να εργάζεσαι, όταν τα χρήματά σου
μπορούν να εργάζονται για σένα; Ωστόσο, προσπαθώντας να οραματιστούμε ένα βιώσιμο μέλλον, είναι ξεκάθαρο,
ότι η χρέωση τόκων είναι ηθικό, αλλά και πρακτικό πρόβλημα.

Φανταστείτε μια κοινωνία και μια οικονομία, η οποία μπορεί να λειτουργεί αιώνια, επειδή, αντί να
λεηλατεί τα κεφαλαιακά αποθέματα ενέργειας, αυτοπεριορίζεται στα τρέχοντα έσοδα. Παύουν να κόβονται
περισσότερα δέντρα απ΄ όσα μπορούν να αναπτυχθούν στην ίδια περίοδο. Όλη η ενέργεια είναι ανανεώσιμη:
ηλιακή, βαρυτική, γεωθερμική, μαγνητική ή ότι άλλο ανακαλύψουμε. Αυτή η κοινωνία ζει μέσα στα πλαίσια των
μη-ανανεώσιμων πόρων της επαναχρησιμοποιώντας και ανακυκλώνοντας τα πάντα. Και ο πληθυσμός απλά
ανανεώνεται. Μια τέτοια κοινωνία δεν θα μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει χρησιμοποιώντας ένα χρηματικό
σύστημα, το οποίο είναι ολότελα εξαρτημένο από την εκθετικά αυξανόμενη ανάπτυξη.

Μια σταθερή οικονομία χρειάζεται ένα χρηματικό απόθεμα, που να μπορεί τουλάχιστον να μένει
σταθερό χωρίς να καταρρέει. Ας υποθέσουμε, ότι οι δανειοδότες πρέπει να έχουν πραγματικά χρήματα για να
δανείζουν. Αν κάποιοι άνθρωποι σε αυτό το σύστημα αρχίσουν να δανείζουν συστηματικά χρήματα με τόκο, το
μερίδιό τους από το χρηματικό απόθεμα θα μεγαλώσει. Αν συνεχίσουν να επαναδανείζουν έντοκα τα χρήματα από
προηγούμενες εξωφλήσεις ποιό είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα; Είτε είναι χρυσός, είτε κυβερνητικά χρήματα,
είτε χρήματα δημιουργημένα από το χρέος, δεν έχει καμία σημασία. Οι δανειοδότες θα καταλήξουν να έχουν όλα
τα χρήματα τού χρηματικού αποθέματος. Και αφού αρχειοθετηθούν όλες οι κατασχέσεις και οι χρεωκοπίες, θα
καταλήξουν επίσης ιδιοκτήτες όλης της πραγματικής περιουσίας.

Μόνο εάν τα έντοκα δάνεια εκδίδονταν ισόποσα από όλα τα μέλη του πληθυσμού θα λύνονταν αυτό το
κεντρικό πρόβλημα. Η βαριά φορολογία των τραπεζικών κερδών μπορεί επίσης να πετύχει αυτόν τον σκοπό. Αλλά
τότε, γιατί να θέλουν να υπάρχουν οι τράπεζες;

Αν θα μπορούσαμε ποτέ να ελευθερωθούμε από την υπάρχουσα κατάσταση, θα μπορούσαμε να
φανταστούμε το τραπεζικό σύστημα να λειτουργεί ως μια αφιλοκερδής υπηρεσία προς την κοινωνία
καταβάλλοντας τα κέρδη από τούς τόκους στους πολίτες ως μέρισμα, ή δανείζοντας άτοκα.

«Δεν βρήκα μέχρι τώρα κανέναν, ο οποίος να μπορεί με λογική σκέψη, να
δικαιολογήσει την κυβέρνηση, που δανείζεται την χρήση των δικών της χρημάτων...
Πιστεύω, ότι θα έρθει ο καιρός, που ο κόσμος θα απαιτήσει να αλλάξει αυτό. Πιστεύω, ότι
θα έρθει ο καιρός σε αυτή τη χώρα, που πράγματι θα κατηγορήσουν εσάς και εμένα και
κάθε άλλον που σχετίζεται με το Κογκρέσο επειδή καθίσαμε άπραγοι και επιτρέψαμε την
διαιώνιση ενός τόσο βλακώδους συστήματος.»
Wright Patman, δημοκρατικός εκπρόσωπος τού Κογκρέσου των Η.Π.Α., 19281976, πρόεδρος της επιτροπής για τραπεζικά & νομισματικά θέματα, 1963-1975.
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Αλλάζοντας το Σύστημα
Εφ΄ όσον είναι η ίδια η θεμελιακή φύση τού συστήματος αυτή, που δημιουργεί τα προβλήματα,
ψευτοεπισκευές στο σύστημα δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να τα λύσουν. Ολόκληρο το σύστημα πρέπει να
αντικατασταθεί. Πολλοί κριτικοί τού χρηματικού συστήματος φωνάζουν να επιστρέψουμε σε χρήματα, που
βασίζονται στο χρυσό ισχυριζόμενοι, ότι ο χρυσός έχει μια μακρά ιστορία αξιοπιστίας. Αγνοούν την πληθώρα από
κομπίνες, που μπορούν να εφαρμοστούν στον χρυσό: Ξύρισμα νομισμάτων, χρήση ευτελέστερων μετάλλων,
ρύθμιση της αξίας του μέσω μονοπωλιακών τακτικών, κομπίνες, που όλες εφαρμόστηκαν στην αρχαία Ρώμη, και
συνέβαλαν στην πτώση της.
Μερικοί υποστηρίζουν το ασήμι, που υπάρχει σε μεγαλύτερη αφθονία από τον χρυσό και έτσι είναι
δύσκολο να ρυθμιστεί η αξία του μέσω μονοπωλιακών τακτικών. Δεν είναι λίγοι και αυτοί, που αμφισβητούν την
ανάγκη επιστρέψουμε στα πολύτιμα μέταλλα. Κανείς δεν θέλει να πάμε πίσω, τότε, που έπρεπε να κουβαλάμε
βαριά σακιά με κέρματα, για να πάμε για ψώνια. Είναι βέβαιο, ότι είτε χάρτινο, είτε ψηφιακό, είτε πλαστικό, είτε
πιθανότατα βιομετρικό, οποιοδήποτε και να είναι το πραγματικό μέσο συναλλαγής στο μέλλον, έχει, όπως και
σήμερα, τις ίδιες προοπτικές δημιουργίας απεριόριστου χρήματος απ΄ το χρέος. Εκτός αυτού, αν ο χρυσός
επανερχόταν πάλι ως η αποκλειστική νόμιμη βάση τού χρήματος, αυτοί που δεν έχουν χρυσό θα βρεθούν ξαφνικά
χωρίς καθόλου χρήματα!
Άλλοι συνήγοροι της μεταρρύθμισης τού χρηματικού συστήματος υποστηρίζουν, ότι τα κύρια προβλήματα
είναι η απληστία και η ανεντιμότητα και ότι μάλλον υπάρχουν καλύτεροι τρόποι για να δημιουργηθεί ένα έντιμο
και ισόνομο χρηματικό σύστημα, απ΄ την επιστροφή στο ασήμι ή στον χρυσό. Διανοητές έχουν προτείνει διάφορες
εναλλακτικές μεθόδους δημιουργίας τού χρήματος.
Αρκετά ιδιωτικά ανταλλακτικά συστήματα δημιουργούν χρήματα από το χρέος, όπως περίπου και οι
τράπεζες, αλλά το κάνουν ανοικτά και χωρίς να χρεώνουν τόκους. Ένα παράδειγμα είναι ένα ανταλλακτικό
σύστημα, στο οποίο το χρέος εκφράζεται ως ενέχυρο ωρών εργασίας, όπου σε όλα τα είδη εργασίας αντιστοιχίζεται
η ίδια χρηματική αξία επιτρέποντας στις ώρες εργασίας να αναλογούν σε τιμές αγαθών σε δολάρια.
Αυτού τού είδους το χρηματικό σύστημα μπορεί να «στηθεί» από οποιονδήποτε μπορεί να επινοήσει ένα
τρόπο, για να γίνονται οι υπολογισμοί και να βρει πρόθυμους και αξιόπιστους συμμετέχοντες. Το στήσιμο ενός
τοπικού ανταλλακτικού χρηματικού συστήματος ακόμα και αν δεν χρησιμοποιηθεί άμεσα από όλους, θα ήταν ένα
συνετό μέτρο έκτακτης ανάγκης για οποιαδήποτε κοινότητα.
Η μεταρρύθμιση τού χρηματικού συστήματος, όπως η μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, είναι
ένα μεγάλο θέμα, ένα θέμα που απαιτεί θέληση αλλαγής και ανοικτή σκέψη. Η μεταρρύθμιση τού χρηματικού
συστήματος, όπως η μεταρρύθμιση τού εκλογικού συστήματος δεν θα γίνει εύκολα, γιατί οι τεράστιας δύναμης
παράγοντες που επωφελούνται από το υπάρχον σύστημα θα κάνουν ότι περνά από το χέρι τους για να
διατηρήσουν την κυριαρχία τους.

Τώρα που είδαμε, ότι τα χρήματα είναι απλά μια ιδέα (σ.σ.: βλ. Θεός - Χρήμα: Δυό μεταφυσικές έννοιες δημιουργήματα τού ανθρώπου) κι ότι στην πραγματικότητα τα χρήματα μπορούν να είναι οτιδήποτε ορίσουμε,
να μια πολύ απλή εναλλακτική θεωρία για να εξετάσετε. Αυτό το μοντέλο βασίζεται σε συστήματα, που έχουν
λειτουργήσει στο παρελθόν στην Αγγλία και στην Αμερική, συστήματα, που υπονομεύθηκαν και καταστράφηκαν
από χρυσοπώλες, τραπεζίτες, αργυραμοιβούς και το δικό τους σύστημα κλασματικού αποθέματος.
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Για να δημιουργηθεί μια οικονομία, που να βασίζεται σε σταθερό, άτοκο χρήμα, τα χρήματα θα
μπορούσαν απλά να δημιουργούνται και να εισάγονται στην οικονομία ως δαπάνες από την κυβέρνηση κατά
προτίμηση σε σταθερής αξίας έργα υποδομής, που διευκολύνουν το εμπόριο, όπως δρόμους, σιδηρόδρομους,
γέφυρες, λιμάνια και δημόσιες αγορές.
Αυτά τα χρήματα δεν θα έχουν δημιουργηθεί από το χρέος. Θα έχουν δημιουργηθεί ως αξία, αξία στην
μορφή των έργων, στα οποία επενδύθηκαν. Αν αυτά τα νέα χρήματα διευκολύνουν το εμπόριο στον ανάλογο
βαθμό, ώστε να χρησιμοποιηθούν, η δημιουργία τους δεν θα προκαλέσει ούτε τον ελάχιστο πληθωρισμό. Αν
ωστόσο, οι κυβερνητικές δαπάνες προκαλέσουν πληθωρισμό, υπάρχουν δύο τρόποι αντιμετώπισης.
5ο Μέρος της ταινίας:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f8w12Ut9Qzs

Πληθωρισμός
Ο πληθωρισμός 40 έχει τα ίδια αποτελέσματα με μια επίπεδη φορολογία των χρημάτων. Είτε η αξία των
χρημάτων μειωθεί 20%, είτε η κυβέρνηση μας πάρει το 20% των χρημάτων μας, τα αποτελέσματα στην αγοραστική
μας δύναμη είναι τα ίδια. Από αυτήν την οπτική γωνία ο πληθωρισμός στην θέση της φορολογίας μπορεί να είναι
πολιτικά αποδεκτός αν τα χρήματα που τον δημιουργούν δαπανώνται σοφά κι εφ΄ όσον διατηρείται μέσα σε
κάποια όρια. Ισοδύναμα, η κυβέρνηση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό συλλέγοντας χρήματα από
φόρους, τα οποία στην συνέχεια θα έβγαζε εκτός κυκλοφορίας, μειώνοντας το απόθεμα χρημάτων, επαναφέροντας
έτσι την αρχική αξία του χρήματος.
Όμοια, για να ελεγχθεί ο αποπληθωρισμός, το φαινόμενο των πτώσεων σε μισθούς και τιμές, η κυβέρνηση
θα μπορούσε απλά να δημιουργεί περισσότερα χρήματα μέσω δαπανών. Χωρίς ανταγωνιστική δημιουργία
χρήματος από τον ιδιωτικό τομέα, οι κυβερνήσεις θα έχουν πιο αποδοτικό έλεγχο τού εθνικού χρηματικού
αποθέματος. Ο κόσμος θα ξέρει ποιον να κατηγορήσει αν τα πράγματα δεν πάνε καλά.
Οι κυβερνήσεις θα μπορούν να εναλλάσσονται με βάση την ικανότητα που έχουν να διατηρούν την αξία
τού χρήματος. Οι κυβερνήσεις θα λειτουργούν βασιζόμενες κυρίως στην φορολογία, όπως και τώρα, αλλά τα
χρήματα των φόρων θα πιάνουν πλέον τόπο, αφού δεν θα σπαταλούνται για να πληρώνουν τούς τόκους τού
εθνικού χρέους στους τραπεζίτες. Θα μπορούσε να μην υπάρχει καθόλου εθνικό χρέος, αν η κυβέρνηση απλά
δημιουργούσε τα χρήματα που χρειάζονταν. Η αέναη συλλογική υποδούλωση στις τράπεζες μέσω της
εξόφλησης των τόκων τού κυβερνητικού χρέους θα ήταν αδύνατη.
«Τα χρήματα είναι μια νέα μορφή δουλείας και η μόνη διαφορά της από την
παλιά μορφή είναι το γεγονός, ότι είναι απρόσωπη, ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη σχέση
μεταξύ αφέντη και δούλου.»
Leon Tolstoy
40

Πολλές φορές, ο πληθωρισμός μπορεί να παραχθεί και από το ίδιο το χρηματοοικονομικό σύστημα, γιατί όπως είπαμε τα
συνολικά χρήματα που κυκλοφορούν στην κοινωνία είναι μόνον το κεφάλαιο που οι τράπεζες δάνεισαν, ενώ το απαιτητό από
αυτές επιτόκιο ΔΕΝ υπάρχει πουθενά και συνεπώς κάποια άτομα μοιραία θα πτωχεύσουν, προκειμένου να ικανοποιηθεί το
αίτημα του επιτοκίου των τραπεζών. Έτσι και προκειμένου, η κλοπή του πλούτου μέσω του χρήματος, να μην γίνεται σε μεγάλη
κλίμακα και γίνει έντονα αντιληπτή από τον Λαό, οι τράπεζες δημιουργούν και δανείζουν, μεγάλο μέρος του προηγούμενου
απαιτητού επιτοκίου, μέσα από ένα νέο «κύκλο» του χρήματος … Συνεπώς, η «αξία» του χρήματος μειώνεται …
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Η Πλάνη του «Σοβαρού» Μεσίτη … των Πάντων !!! Το Όνειρο που κατέληξε Εφιάλτης !!!
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Ο Εγκληματικός «Κύκλος» του Χρήματος – Σχηματικά
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Άσχετα, με το τι ήταν το χρήμα στο παρελθόν, ΣΗΜΕΡΑ δεν έχει αντίκρισμα, ενώ βάση των νόμων, η τεράστια
παραλογία είναι ότι ο μόνος τρόπος που αυτό μπορεί να δημιουργηθεί, είναι … μέσω ΧΡΕΟΥΣ !!!
Σήμερα, το χρήμα είναι το «εργαλείο» που κλέβει με «τρόπο» τον πλούτο, που κάποιοι μόχθησαν να
αποκτήσουν. Και ενώ ο πλούτος (πρώτες ύλες, φυσικοί πόροι, εργασία, ενέργεια, γη - περιβάλλον,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τροφή, νερό, τεχνολογία κ.τ.λ.) είναι ο μόνος πραγματικά απαραίτητος για την
διαβίωση του Ανθρώπου, δυστυχώς τα εντυπώματα 41 από μικρή ηλικία στο μυαλό του Ανθρώπου, λανθασμένα
θεωρούν ότι το χρήμα είναι απαραίτητο, διότι με αυτό μπορείς να αποκτήσεις «πλούτο», ενώ στην πράξη
συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, μια και ο πλούτος αφαιρείται με ΑΠΑΤΗ από τον Λαό, μέσω του χρήματος και του
«κύκλου» αυτού !!! Και μάλιστα, με ένα χρήμα που έχει πραγματικούς ιδιοκτήτες την ΕΚΤ, δηλαδή ιδιώτες με
άγνωστα και σκοτεινά ιδία συμφέροντα !!!
Άρα, το χρήμα ΔΕΝ έχει καμία σχέση με τον πλούτο, δεν έχει επιπλέον καμιά ισοτιμία με τίποτε, ενώ το μόνο
χρηματοοικονομικό σύστημα που θα μπορούσε να λειτουργήσει καθαρά και χωρίς απάτη, θα ήταν ένα που να
στηριζόταν αποκλειστικά στον πραγματικό πλούτο ή εάν υπήρχε χρήμα, αυτό θα έπρεπε πλήρως να έχει μόνον
την λογική της ανταλλακτικής μονάδας συναλλαγών {ΑΜΣ} και υποχρεωτικά να μην ανήκει σε κανέναν «μεσίτη»,
αλλά να ελέγχεται παντελώς από όλους τους συναλλασσομένους με αυτό, δηλαδή τους Λαούς … !!! Το χρήμα θα
πρέπει να σταματήσει να παράγεται από χρέη και θα πρέπει να επιστρέψει καθαρά στην αρχική του μορφή, που
αποτελούσε μια υγιή ανταλλακτική μονάδα συναλλαγών, πλήρως ελεγχόμενη από τους συναλλασσομένους … !!!
Μια ΑΜΣ, που θα αντικατόπτριζε το επίπεδο του πολιτισμού που την χρησιμοποιεί και θα είναι βασισμένη, όχι στον
χρυσό («In Gold we Trust»), ούτε στον Θεό («In God we Trust»), ούτε σε ακαθόριστα και επικίνδυνα πράγματα,
άνευ κανενός αντικρίσματος – ίσως μόνον αυτό του χρέους («Federal Reserve»), παρά μόνον στην κοινωνία και στο
επίπεδο αυτής (ήτοι … «In Society we Trust»)!!!
Το επιτόκιο – σαν διαθέσιμα χρήματα, ποτέ δεν υπήρχε διαθέσιμο στον Λαό, άρα πως θα το βρει αυτός
προκειμένου να ξεπληρώσει την τράπεζα … ??? Σίγουρο είναι, ότι σε κάθε «κύκλο» του χρήματος, αρκετοί χάνουν
τον πολύτιμο πλούτο τους και άρα το δικαίωμα στην ζωή και την ελευθερία !!! Και όλα αυτά από την συνεργία του
πολιτικού συστήματος με το χρηματοοικονομικό, μια που όλοι οι Λαοί της Ευρώπης είναι υποχρεωμένοι να
αποδέχονται το Ευρώ και όχι τον πλούτο 42, μια συνεργία που κρατά όλους τους Λαούς υπόδουλους σε
συγκεκριμένους ιδιώτες/επικυρίαρχους – αφεντικά της ΕΚΤ/Πολιτικούς, διότι όλοι οι Λαοί με νόμους που οι
πολιτικοί ψήφισαν, έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ να συμμετέχουν (θέλουν – δεν θέλουν), στο εγκληματικό «παιχνίδι» τύπου
Monopoly του χρηματοοικονομικού συστήματος, ΧΩΡΙΣ να έχουν καμιά άλλη επιλογή επ’ αυτού !!! Άρα, εάν οι
πολιτικοί όταν ψήφιζαν αυτούς τους νόμους «δεν ήξεραν», τότε θα πρέπει αμέσως να διορθώσουν το λάθος τους,
ενώ εάν ήξεραν, είναι όλοι υπόλογοι σε όλους τους Λαούς για εσχάτη προδοσία !!! Η Δικαιοσύνη πλέον, δια της
παρούσης γνωρίζει την απόλυτη απάτη των τραπεζιτών και των πολιτικών και ζητούμε να λάβει άμεσα μέτρα,
διότι ουσιαστικά μέσα σε μια φυλακή έχουν χαθεί δια παντός η Ελευθερία, η Δημοκρατία και το Πολίτευμα,
συνεπώς τραπεζίτες και πολιτικοί θα πρέπει να διωχτούν όλοι για εσχάτη προδοσία, απέναντι σε όλους τους
Λαούς, που τους υποχρέωσαν να συμμετέχουν σε αυτό το χρηματοοικονομικό εγκληματικό σύστημα 43 !!!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το σημερινό χρηματοοικονομικό σύστημα, καθώς και το χρήμα ΔΕΝ είναι τίποτε άλλο,
παρά εργαλεία συνεχούς ΥΦΑΡΠΑΓΗΣ του ζωτικού πλούτου των κοινωνιών, ενός πλούτου που με μεγάλο μόχθο
αυτές απέκτησαν και μάλιστα, η χρήση αυτών των φονικών και ληστρικών εργαλείων έχει επιβληθεί ετσιθελικά
στους Λαούς, από το πολιτικό σύστημα, στερώντας τους κάθε Ελευθερία και μετατρέποντας όλο τον πλανήτη, σε
μια απέραντη φυλακή, με επικυρίαρχους-δεσμώτες τους τραπεζίτες (και το «συνάφι» τους) και με υπόδουλους
τους Λαούς !!! Και φυσικά, τι Δημοκρατία και τι Ανθρώπινα Δικαιώματα μπορεί κάνεις να βρει σε μια φυλακή ???
41

Η απόλυτη παγίδα του χρήματος, της λανθασμένης πεποιθήσεως ότι το χρηματοοικονομικό σύστημα είναι αξιόπιστο και
σοβαρό, ενώ αυτό υπηρετεί τις ανάγκες συναλλαγών του Λαού …
42
Απαγορεύεται η κατοχή πολύτιμων μετάλλων και πετρών σε ιδιώτες.
43
Ξέρουμε, ότι αυτό μπορεί να ακούγεται κάπως «γραφικό», όμως με την ανάλυση που παραθέσαμε, είναι απολύτως
κατανοητό, ότι περάν κάθε γρήγορου, όμως απερίσκεπτου χαρακτηρισμού, η ουσία είναι ότι είναι μια άκρως επικίνδυνη
πραγματικότητα !!!
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Συνεπώς, το σημερινό χρηματοοικονομικό σύστημα, αποτελεί έναν ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ για όλους και ΚΑΤΑΛΥΕΙ
κάθε ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ !!! Σε κάθε νέο «κύκλο» του χρήματος, όλο και περισσότεροι άνθρωποι τελείως
αδίκως πτωχεύουν, όλο και περισσότεροι παρασιτικοί τραπεζίτες αδικαιολογήτως πλουτίζουν, όλο και
περισσότεροι δούλοι δημιουργούνται !!! Ενώ, το πλείστον των ανθρώπων που δυστυχώς είναι φυλακισμένοι στις
δραματικά λανθασμένες πεποιθήσεις τους, στην παντελή άγνοια τους και στα επιβεβλημένα από το σύστημα
εντυπώματα τους, δεν κατανοούν την απόλυτη αόρατη φυλακή του σημερινού χρηματοοικονομικού συστήματος
και προσπαθούν μάταια να αποφύγουν την αναπόφευκτη και προγραμματισμένη πτώχευση τους, αυξάνοντας
ασύδοτα και ανεξέλεγκτα τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τους, δανειοδοτούμενοι 44 προκειμένου να
ανταγωνιστούν και να επιβιώσουν, με αποτέλεσμα παράλληλα να καταστρέφουν και τον ίδιο τον Πλανήτη, το
περιβάλλον και τους διαθέσιμους φυσικούς ζωτικούς πόρους !!! Είναι ηλίου φαεινότερων, ότι αυτή η
παραφροσύνη και η παραλογία του σημερινού χρηματοοικονομικού συστήματος πρέπει να λήξει ΑΜΕΣΑ, εάν
πραγματικά επιθυμούμε η Ανθρωπότητα να έχει μέλλον !!!
Η Αόρατη Δύναμη
«Κανείς δεν είναι περισσότερο σκλαβωμένος από αυτούς, που πιστεύουν, ότι
είναι ελεύθεροι.»
Goethe
Αυτό, που διδαχθήκαμε ως Δημοκρατία και Ελευθερία έχει καταντήσει στην πραγματικότητα μια
δαιμόνια, αόρατη μορφή οικονομικής δικτατορίας. Όσο ολόκληρη η κοινωνία μας παραμένει πλήρως εξαρτημένη
από την τραπεζική πίστωση ως παροχή χρημάτων, οι τραπεζίτες θα είναι σε θέση να παίρνουν αποφάσεις σχετικά
με το ποιος θα παίρνει χρήματα και ποιος δεν θα παίρνει.
«Το σύγχρονο τραπεζικό σύστημα κατασκευάζει χρήματα από το τίποτα. Η όλη
διαδικασία είναι μάλλον η πιο εκπληκτική απάτη, το ποιο εκπληκτικό ταχυδακτυλουργικό
κόλπο, που ανακαλύφθηκε ποτέ. Το τραπεζικό σύστημα επινοήθηκε μέσα στην
αχρειότητα και γεννήθηκε μέσα στην αμαρτία.
Οι τραπεζίτες κατέχουν τη Γη. Ακόμα κι αν την πάρετε πίσω από αυτούς, αν τους
αφήσετε την δύναμη να δημιουργούν χρήματα, με μια μολυβιά θα δημιουργήσουν
αρκετά για να την αγοράσουν ξανά...
Αν τους αφαιρέσετε αυτή την δύναμη, όλες οι μεγάλες περιουσίες τους, όπως η
δική μου, θα εξαφανιστούν, και πρέπει να εξαφανιστούν, γιατί τότε αυτός ο κόσμος θα
είναι ένας καλύτερος και πιο χαρούμενος κόσμος για να ζήσει κάποιος. Αλλά αν θέλετε να
συνεχίσετε να είστε σκλάβοι των τραπεζών και να πληρώνετε το κόστος της ίδιας σας της
σκλαβιάς, τότε αφήστε τους τραπεζίτες να δημιουργούν χρήματα και να ελέγχουν την
πίστωση.»
Sir Josiah Stamp, διευθυντής Τράπεζας της Αγγλίας 1928-1941 (φημιζόμενος,
τότε, ως ο 2ος πλουσιότερος άνθρωπος στην Αγγλία.)
«Η ανικανότητα των αποίκων να πάρουν μόνιμα την δύναμη να δημιουργούν τα
δικά τους χρήματα από τα χέρια τού Γεωργίου ΙΙΙ και των διεθνών τραπεζιτών ήταν ο

44

Και δεν κατανοούν το αυτονόητο !!! Ότι ακόμη και ο «ανταγωνισμός» τους έχει επιβληθεί, με την συστημική εντυπωμένη
«λογική» και τον φόβο του να μην πτωχεύσει «αυτός», αλλά ο «άλλος», ενώ όσο περισσότερο δανειοδοτούνται και
«παράγουν» (τις περισσότερες φορές παράγουν παντελώς άχρηστα προϊόντα, καταστρέφοντας το περιβάλλον και το
μετατρέπουν σε μια τεράστια χωματερή), τόσο φτωχότεροι γίνονται, διότι τόσο περισσότερο το χρήμα κάνει τον αδυσώπητο
«κύκλο» του, ενώ όπως δείξαμε σε κάθε τέτοιο «κύκλο», το χρέος συνεχώς αυξάνει και ο πραγματικός πλούτος
καταβροχθίζεται από τους επικυρίαρχους !!! Δεν καταλαβαίνει ο κακόμοιρος και αφελής «αυτός», ότι ακόμη και ο τελικός
«επιζών» να είναι σε αυτό το άρρωστο «παιγνίδι», θα είναι ο μέγας χαμένος, μια που θα χρωστά τελικά ΟΛΟ το Παγκόσμιο
χρέος ΜΟΝΟΣ του … !!!
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κύριος λόγος, για τον επαναστατικό πόλεμο.»
Benjamin Franklin
Λίγοι γνωρίζουν σήμερα, ότι η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών από την επανάσταση τού 1776 είναι στο
μεγαλύτερο μέρος της το αφήγημα ενός επικού αγώνα για την μόνιμη απελευθέρωση από τον έλεγχο των διεθνών
ευρωπαϊκών τραπεζών. Αυτός ο αγώνας χάθηκε το 1913, όταν ο πρόεδρος Woodrow Wilson υπέγραψε το
Νομοσχέδιο Ομοσπονδιακού Αποθέματος (Federal Reserve Act) θέτοντας το διεθνές τραπεζικό καρτέλ υπεύθυνο
για την δημιουργία του αμερικάνικου χρήματος.
«Είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος. Χωρίς να το θέλω, κατέστρεψα την χώρα
μου. Ένα μεγάλο βιομηχανικό έθνος ελέγχεται από το πιστωτικό του σύστημα. Το
πιστωτικό μας σύστημα είναι συγκεντρωμένο. Έτσι, η ανάπτυξη τού έθνους και όλες μας
οι δραστηριότητες βρίσκονται στο έλεος μερικών ανθρώπων. Φτάσαμε να είμαστε μια
από τις χειρότερες, μια από τις πιο πλήρως ελεγχόμενες και κυριαρχημένες κυβερνήσεις
στον πολιτισμένο κόσμο. Όχι πλέον κυβέρνηση ελεύθερης άποψης, όχι πλέον κυβέρνηση
από απόφαση και ψήφο της πλειοψηφίας, αλλά κυβέρνηση από την θέληση και την βία
μιας μικρής ομάδας κυρίαρχων ανθρώπων».
Woodrow Wilson, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, 1913-1921.
Η δύναμη αυτού τού συστήματος είναι βαθιά ριζωμένη. Το ίδιο είναι και η σιωπή των ΜΜΕ και τού
εκπαιδευτικού συστήματος γύρω από αυτό το θέμα.
Πριν χρόνια, ένας Καναδός αναπληρωτής Πρωθυπουργός έκανε μια δημοσκόπηση μεταξύ μηοικονομολόγων, επαγγελματιών με υψηλό επίπεδο μόρφωσης και απλών ανθρώπων στον δρόμο και ανακάλυψε,
ότι κανένας από αυτούς δεν είχε ακριβή κατανόηση, για το πως δημιουργείται το χρήμα. Μάλιστα, είναι μάλλον
σωστό αν πούμε, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, συμπεριλαμβάνοντας και τους τραπεζικούς υπαλλήλους, δεν
έχουν αφιερώσει ούτε ένα λεπτό σκέψης στο θέμα. Εσείς;
«Όλη η πολυπλοκότητα, η σύγχυση και οι συμφορές της Αμερικής οφείλονται όχι
στα ελαττώματα τού Συντάγματος ή της Συνομοσπονδίας, όχι στη θέληση για τιμές και
αρετές, όσο στην ουσιαστική άγνοια της φύσης τού νομίσματος, της πίστωσης και της
κυκλοφορίας.»
John Adams, ιδρυτής τού Αμερικάνικου Συντάγματος
Το σύγχρονο σύστημα δημιουργίας χρημάτων απ΄ το χρέος γεννήθηκε πριν περίπου τριακόσια χρόνια,
όταν ιδρύθηκε η πρώτη Τράπεζα της Αγγλίας με βασιλική άδεια να δανείζει γραμμάτια χρυσού με το σύστημα
τού κλασματικού αποθέματος σε μια μικρή σχετικά αναλογία του 2:1. Αυτή η μικρή αναλογία ήταν απλά το
«πρώτο βήμα» για αυτό, που έμελλε να ακολουθήσει. Αυτό το σύστημα είναι πλέον παγκόσμιο, δημιουργεί
ουσιαστικά απεριόριστη ποσότητα χρημάτων από αέρα κοπανιστό και έχει αλυσοδέσει περίπου όλο τον
πλανήτη σε ένα εκθετικά αυξανόμενο χρέος, που δεν μπορεί να εξοφληθεί ποτέ!!!
Μπορεί αυτό να συνέβη κατά λάθος ή πρόκειται για συνομωσία? Προφανώς, κάτι πολύ μεγάλο παίζεται εδώ!
Μήπως έφτασε η ώρα επιτέλους, η Δικαιοσύνη τοπικά , αλλά και Παγκοσμίως, να επέμβει άμεσα και να
σταματήσει αυτό το ληστρικό και εγκληματικά φονικό σύστημα, που μοιραία θα καταστρέψει τα πάντα επάνω
σε αυτόν τον πλανήτη, εάν συνεχίσουμε και το αφήνουμε ασύδοτα ελεύθερο ???
Όλο το βίντεο της ταινίας τού Paul Grignon: «Το χρήμα ως χρέος», με Ελληνικούς υποτίτλους, εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=DIKJCAe3XTQ
Το ανωτέρω κείμενο είναι εμπλουτισμένο από το αρχέτυπο εδώ:
http://www.freeinquiry.gr/pro.php?id=1341 & http://www.freeinquiry.gr/pro.php?id=388
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IIΙ.
Ποιες ομάδες Ανθρώπων πρέπει να ελεγχθούν εξονυχιστικά για τις πράξεις και τις
«συνδέσεις» τους, από την Ελληνική Δικαιοσύνη, προκειμένου να επέλθει η ολική
κάθαρση.
Τουλάχιστον, οι ακόλουθες ομάδες ανθρώπων θα πρέπει να ελεγχθούν όλες όσο αφορά την επιζητούμενη
πλήρη κάθαρση της Χώρας μας, καθώς και τις διαπλεκόμενες συνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ όλων αυτών των
ομάδων, ενώ δεν είναι απαραίτητο να ελεγχθούν όλες ταυτόχρονα, καθώς η πιο βασική υπο-ομάδα, από την οποία
πρέπει κατά την γνώμη μας να αρχίσει η κάθαρση, αναντίρρητα είναι οι 300 σημερινοί βουλευτές του
κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όλοι οι «σύμβουλοι» τους και όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο της ΕΛ.
ΣΤΑΤ., ενώ οι υπόλοιποι ακολουθούν …
Πρέπει να τονιστεί, ότι την Χώρα μας την επιβουλευόντουσαν πάντα ξένοι παράγοντες και η Εθνική προδοσία
πραγματικά μπορεί για ιστορικούς λογούς να στοιχειοθετηθεί στην διάρκεια όλης της μεταπολιτευτικής περιόδου,
ίσως ακόμη και πιο πριν, αλλά όμως εμπράκτως άρχισε από την κυβέρνηση του Κ. Σημίτη, με την ένταξη της Χώρας
στο ευρώ, με την «περίφημη» «κομπίνα» των SWAPS, (συνομολογούμενη η μεθόδευση και από τους ίδιους τους
αρμόδιους Ευρωπαίους αξιωματούχους, βλ. πηγές Ϫ_1_h_X, Ϫ_1_h_XI, Ϫ_1_h_XII, Ϫ_1_h_XIII) την οποία και
χρυσοπληρώσαμε σαν Έλληνες μέσω των φόρων, εγκλώβισε την αδύναμη Ελληνική οικονομία σε ένα σκληρό
νόμισμα, με απολύτως μαθηματικά τεκμηριωμένο μελλοντικό αποτέλεσμα, την οικονομική καταστροφή της Χώρας
μας και την άνευ όρων παράδοση της στον εχθρό και κατακτητή, παράδοση που έγινε με την διακυβέρνηση και τα
μνημόνια από την εποχή του Γ. Παπανδρέου και συνεχίζει να πράττεται ακόμη και σήμερα. Επίσης, να μην ξεχνάμε
ότι όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, ξεκίνησαν ή δρομολογήθηκαν επί της διακυβερνήσεως του Κ. Σημίτη και έως σήμερα
πληθαίνουν, ενώ όλες οι διακυβερνήσεις από εκείνη την εποχή και έως σήμερα δεν περιόρισαν καθόλου τα
σκάνδαλα αυτά, αλλά τουναντίον τα ενίσχυσαν!
Για όλα αυτά, υπάρχουν αδιάψευστα στοιχεία, που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω λεγόμενα, στοιχεία που
αριθμούν σε εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες και εκατοντάδες ώρες βιντεογραφημένων δηλώσεων και που θα είναι
άμεσα στην διάθεση της Δικαιοσύνης, μόλις αυτή κινηθεί για την εκπλήρωση του Εθνικού Σκοπού και μας
ζητηθούν. Οι παραπομπές, περιέχουν μια καλή ενδεικτική γκάμα από τέτοια στοιχεία …
Κυρίες και Κύριοι Δικαστικοί Λειτουργοί, αν και το θέμα που ανοίγει η παρούσα αναφορά μας, είναι
τεράστιο, είναι πραγματικά παγκόσμιο, πλέον έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι συνομωσιολογικό όπως μέχρι
προσφάτως λανθασμένα πιστευόταν, βρίσκεται δε κάτω από τον γενικό τίτλο: «Όλες οι εξουσίες και η δύναμη
παγκοσμίως με κάθε τρόπο, στα χέρια των λίγων και των ‘εκλεκτών’, ακόμη και εάν χρησιμοποιούνται
παράνομα μέσα, καταλύονται Συντάγματα, διαλύονται Χώρες και προκαλούνται γενοκτονίες» και ενώ είναι
καθαρά ένα «έργο τρόμου» που το βλέπουμε καθημερινά να εξελίσσεται σε πολλά σημεία του πλανήτη, παρά
ταύτα, θα περιοριστούμε στην παρούσα αναφορά περισσότερο στα εγχώρια τεκταινόμενα και θα εστιάσουμε σε
κάποιο μικρό βάθος (ενδελεχώς μπορούν να αναλυθούν μόλις η Ελληνική Δικαιοσύνη αναλάβει δράση, για κάθε
τεκταινόμενο ξεχωριστά), παραλείποντας για την ώρα, αυτά που είναι κάπως δευτερευούσης σημασίας ή
εξελίσσονται σε διεθνές επίπεδο, χωρίς όμως επουδενί να τα διαγράφουμε οριστικά, αλλιώς ίσως και μια
ολόκληρη ζωή να μην φτάσει, μόνον και μόνον για την περιγραφή και όχι για την ανάλυση τους και μάλιστα σε
Εθνικό επίπεδο μόνον !!!
Καταγγέλλουμε όλα αυτά σήμερα, βάση του άρθρου 40 ΠΚΔ, για να επέμβει η Δικαιοσύνη άμεσα και
θεσμικά , καθώς και για να εφαρμοστεί άμεσα και αυτεπάγγελτα (36 ΠΚΔ), ότι προβλέπεται κατά τον νόμο.
Πλέον, για τα όσα αναφέρουμε, προσωπικά είμαστε βέβαιοι. Διότι, δεν θα θέλαμε να απασχολήσουμε ασκόπως
την Διακαιοσύνη, εάν δεν ήμασταν πλέον βέβαιοι … Επίσης, δεχόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας για κάθε
κατηγορούμενο, αλλά πλέον, στα μάτια του Ελληνικού Λαού και με αυτά που βιώνει, είναι όλοι αυτοί οι
κυβερνώντες και πολιτικοί που καταγγέλλονται εδώ, ήδη ένοχοι, διότι και εμείς συντασσόμαστε με αυτήν την
γνώμη!!! Για οποιονδήποτε άλλο συμπολίτη μας (εκτός αυτών, διότι πλέον αυτοί προσβάλλουν και την όποια
έννοια του «συμπολίτη», αλλά και των Θεσμών που εκπροσωπούν, διαπράττουν δε κακουργηματικές και
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επίορκες ποινικές πράξεις, εκμεταλλευόμενοι την «Δεσπόζουσα» ή και την «Ηγετική» θέση τους, θέση όμως που
απόκτησαν με πολιτική εξαπάτηση του Λαού, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα σε αυτούς μέσα, όπως τα
ΜΜΕ, τα δικά τους παράνομα και αντισυνταγματικά νομοθετήματα, τις διαστρεβλωμένες εφαρμογές και τις
καταχρηστικές «μεταφράσεις» των Συνταγματικών άρθρων {61, 62, 86, κ.α.}, κτλ …) θα δεχόμασταν το τεκμήριο
της αθωότητας, όμως ποτέ για αυτούς!!! Εξ’ αλλού, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει άβουλος βουλευτής, άρα ότι
πράττουν, το πράττουν με πλήρη επίγνωση και πρόθεση, ενώ τώρα τελευταία (2009 – σήμερα)
συμπεριφέρονται, σαν Καθεστώς !!!
Συνεπώς, η άμεση επέμβαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης, για το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να γίνει, ακόμη
και για καθαρά τυπικούς λόγους, μια και πλέον υπάρχει ήδη η Λαϊκή ετυμηγορία της ενοχής τους, τουλάχιστον για
εσχάτη προδοσία, παράδοση της Εθνικής κυριαρχίας (με διαδικασίες εκτός Συντάγματος, δηλαδή του
«συμβολαίου» τους με τον Λαό) και για γενοκτονία των Ελλήνων (μια απλή περιήγηση και συζήτηση, ανάμεσα
στον Λαό θα έλυνε κάθε απορία επ’ αυτού). Και εδώ ακριβώς είναι το κρίσιμο σημείο, για το οποίο πρέπει και
οφείλει η Δικαιοσύνη να επέμβει άμεσα, διότι αλλιώς, ίσως να οδηγηθούμε σε άλλες απεχθείς και άκρως
επικίνδυνες καταστάσεις, π.χ. η ένοπλη εξέγερση ή η εισβολή ενόπλων κατοχικών δυνάμεων, ή και η απώλεια
Εθνικών εδαφών της Χώρας μας ή και η διάλυση του Έθνους (στην καλύτερη περίπτωση η αλλοίωση του, με
δραματικές συνέπειες – Ήδη σήμερα οι εισελθόντες αλλοδαποί είναι το 25% του πληθυσμού και συνεχώς
αυξάνονται και από το ποσοστό αυτό, ένα μεγάλο ποσοστό έχει παρανόμως νομιμοποιηθεί, ενώ κανείς από αυτούς
δεν φεύγει για άλλες Χώρες εντός ΕΕ, μια που έχουν πλέον «χαρτιά», έχουν υπεργεννητικότητα, ενώ οι Έλληνες
λόγο κρίσης, μαστίζονται από τεράστια υπογεννητικότητα – Έτσι σε λίγο δυστυχώς, το Ελληνικό Έθνος μοιραία θα
διαλυθεί, καθώς και το Σύνταγμα που βασίζεται στην ύπαρξη του, ενώ τα χρόνια που έρχονται θα είναι δραματικά,
μια που προβλέπεται η αύξηση του Εθνικισμού, ταυτόχρονα με την αύξηση των λαθρομεταναστών, με αποτέλεσμα,
ο Λαός {όσοι επιβιώσουν από κάθε πλευρά, αυτού του άρρωστου διπολισμού και φανατισμού}, να είναι
καθημερινά σε μια κυριολεκτικά εμπόλεμη ζώνη μεταξύ Ελλήνων Εθνικιστών και «Τζιχαντιστών» που θα
αποκεφαλίζουν στο όνομα του Αλλάχ … !!!)
Για τον λόγο αυτό, όποιος υποστηρίζει ή συντηρεί την λαθρομετανάστευση σήμερα, εκούσια, θα πρέπει
λογικά να καθίσταται υπόλογος στην Δκαιοσύνη, κατηγορούμενος για εσχάτη κατηγορία και για κατάλυση του
Πολιτεύματος …

Συνεπώς, αυτή είναι μια κατηγορία που σίγουρα βαραίνει και όλους τους
σημερινούς βουλευτές, συμπεριλαμβανόμενου και του Προέδρου της Δημοκρατίας,
διότι όφειλαν να πράξουν και να αποτρέψουν την λαθρομετανάστευση εδώ και τώρα,
πράγμα που δεν το πράττουν σαν «άρχοντες» αυτού του τόπου ως όφειλαν, οπότε εν
γνώση τους προχωρά ταχύτατα η κατάλυση του Έθνους και του Συντάγματος, όπως και
της Χώρας !!!
Διότι Κύριοι και Κυρίες Δικαστικοί Λειτουργοί, έχουν (από τους καταγγελλόμενους πολιτικούς) πλέον και με
τον χειρότερο τρόπο κυριολεκτικά «βιαστεί» και έχουν καταλυθεί όλοι οι Θεσμοί, ενώ πλέον είναι σχεδόν
σίγουρο ότι πολύ σύντομα, κανείς δεν θα σέβεται και δυστύχως … με το δίκιο του, αυτούς τους νόμους που αυτοί
ψηφίζουν (αλλά το χειρότερο όλων, θα είναι η ολική αμφισβήτηση του κράτους), αφού αυτοί είναι άκρως
παράνομοι, αντι-συνταγματικοί και φονεύουν όλα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ενώ σε συνδυασμό με την όποια
αδράνεια της Δικαιοσύνης, αυτό θα έχει σαν μοιραίο αποτέλεσμα, κάποια στιγμή να μην σέβεται ο Λαός πλέον
τίποτα, οπότε η ειρήνη και η νομιμότητα, θα διαταραχτούν ανεπανόρθωτα, με άγνωστα και πολύ φοβούμαστε
ολέθρια και μη αναστρέψιμα αποτελέσματα, ενώ εκεί πλέον θα έχει και η Ελληνική Δικαιοσύνη βαρύτατες
ευθύνες για την απραξία της!!!
Επίσης, Εσείς με την πολυετή εμπειρία σας και την ανωτάτη μόρφωση σας, τι νομίζετε για το φαινόμενο της
πόλωσης μεταξύ των «δυο άκρων» (Χρυσή Αυγή και Ακροαριστεράς), τις συλλήψεις και φυλακίσεις εκλεγμένων
βουλευτών, ενός νομίμως αδειοδοτημένου πολιτικού κόμματος (γιατί καλώς ή κακώς, το κράτος τους
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αδειοδότησε …), τις καταδικαστέες στυγνές δολοφονίες μελών και των «δυο άκρων», αλλά και την από «μηχανής
Θεού», εμφάνιση διαφόρων «σωτήρων», αμφιβόλου προελεύσεως και πραγματικών σκοπών, τόσο εντός όσο και
εκτός του πολιτικού «σκηνικού».
Σε ένα τεχνητά διαρκώς πολούμενο πολιτικό κλίμα μεταξύ των “δύο άκρων”, με συλλήψεις και φυλακίσεις
εκλεγμένων βουλευτών πολιτικού κόμματος (γιατί καλώς ή κακώς, το κράτος τους αδειοδότησε …), με
καταδικαστέες στυγνές δολοφονίες κ.α., δυστυχώς η Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μπορούν
εύκολα να οδηγηθούν σε σοβαρή και ίσως μη επιτρεπτή εκτροπή !!! Η πολιτική αντιπαράθεση σε μια
Δημοκρατία, θα πρέπει να γίνεται με πολιτικά μέσα και επιχειρήματα και όχι με την εξόντωση των πολιτικών
αντιπάλων, όποιοι και αν είναι αυτοί, για να μπορούν έτσι οι υπόδικοι να ελέγχουν το Κοινοβούλιο και να
“περνούν” τα αντισυνταγματικά “νομοθετήματα” , με λιγότερους βουλευτές επί του αριθμού των “παρόντων” στις
κρίσιμες ψηφοφορίες, διαφορετικά το πολιτικό κυβερνητικό σύστημα εκτρέπεται σε καθεστώς!
Λοιπόν, όλα αυτά είναι απλώς «τυχαία» ή εξυπηρετούν πραγματικά το σύστημα των υποδίκων
εγκληματιών, έτσι ώστε να κάνουν την κατάλληλη στιγμή «μπάχαλο» την Χώρα και να διαφύγουν τελικά οι
πραγματικά υπεύθυνοι κρατικοί «διαχειριστές» ανενόχλητοι ??? Με τον τρόπο αυτό δε, κάποια στιγμή ο εχθρός
και κατακτητής που ελέγχει πραγματικά αμφότερα τα δυο «άκρα», αλλά και τους «σωτήρες», θα μας στείλει τον
νέο «σωτήρα», μπας και μπορέσουμε να ελευθερωθούμε ποτέ τελικά από μόνοι μας, για να μας «σώσει»,
σκλαβώνοντας μας πραγματικά σε ένα νέο κύκλο δουλείας, κάτω από τον ζυγό των ίδιων επικυρίαρχων, που μας
κατέστρεψαν σήμερα, ενώ απλώς θα αλλάξουν μόνον οι διαχειριστές τους στην Ελλάδα !!! Καθιστούμε δε
σήμερα ενήμερη, δια της παρούσης αναφοράς μας, την Ελληνική Δικαιοσύνη και ζητούμε να λάβει άμεσα μέτρα,
για να μην καταλήξουμε τελικά σε αιματηρές εξεγέρσεις ή πολέμους!!! Διότι, σε αυτό δυστυχώς οδεύουμε με
απόλυτη μαθηματική ακρίβεια και συμφωνούν πολλοί ευρωβουλευτές, με πιο γνωστό τον Πρόεδρο του
Πολιτικού κόμματος των Ανεξαρτήτων στην Μεγάλη Βρετανία , και επίσης Αντιπρόεδρο του Συνασπισμού στο
Ευρωκοινοβούλιο για την Ελευθερία και την Δημοκρατία, Nigel Farage (Ϫ_1_h_XXXIIΙ) !!!
Επίσης, με όλα αυτά που έχουν διαπραχτεί από τους κυβερνώντες, τους συνεργούς και τους συνεργάτες
τους, θα ήταν πολύ ευκολότερο για εμάς, αλλά και για Εσάς, αντί να Σας αναφέρουμε τι έπραξαν, να Σας
αναφέρουμε τι δεν έπραξαν και πιο συγκεκριμένα τι δεν παραβίασαν από τον Ποινικό Κώδικα, το Σύνταγμα, τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, από τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες (ΕΣΔΑ) και από το διεθνές σύμφωνο για τα
ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, καθώς και το τι δεν «κουρέλιασαν» σαν νομοθετική εξουσία!!!
Είναι γνωστό, ότι υπάρχουν αυτή την στιγμή, περί τις 30,000 μηνύσεις, αγωγές, αναφορές και εξωδίκων
σχετικά με την Εθνική προδοσία γενικότερα, την συγκάλυψη της και τις συνέπειες αυτής (και τα
χαρακτηριστικότερα εξ’ αυτών τα έχουμε επισυνάψει στις παραπομπές κατωτέρω, δηλαδή τα νομικώς
τεκμηριωμένα έγγραφα των βασικότερων αυτών νομικών κινήσεων και παρατίθενται εδώ, σαν αναπόσπαστο
κομμάτι της παρούσας αναφοράς και προς γνώσιν Σας), ενώ συνεχώς οι νομικές αυτές κινήσεις αυξάνονται. Πολύ
δε περισσότερα, είναι τα νομικά έγγραφα που καταγγέλλουν τους συνεργούς και τους συναυτουργούς των
υποδίκων βουλευτών, ήτοι … το ΔΝΤ, την Τρόικα, το χρηματοοικονομικό σύστημα, τις τράπεζες, τον ρόλο των
απανταχού κεντρικών τραπεζών, των απανταχού ελεγκτικών αρχών, αλλά και τον ρόλο της ΕΛ. ΣΤΑΤ., ειδικά δε του
προέδρου της κ. Α. Γεωργίου, καθώς και των συνεργατών του. Παρόλο λοιπόν, που όλα αυτά τα νομικά έγγραφα,
έχουν κατατεθεί τόσο σε Εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό, αλλά και σε Διεθνές επίπεδο, στην πραγματικότητα,
δυστυχώς πολύ λίγα έχουν γίνει μέχρι τώρα από την δικαιοσύνη, ενώ είναι σαφής η αίσθηση της προσπάθειας
συγκάλυψης της Εθνικής προδοσίας (διότι με την καθημερινή επίθεση που δεχόμαστε, εμείς και οι συμπολίτες
μας, για εμάς πλέον, τουλάχιστον τα θέματα της εσχάτης προδοσίας, της εκχώρησης της Εθνικής κυριαρχίας και
της γενοκτονίας των Ελλήνων, είναι απόλυτα σίγουρα γεγονότα που τελούνται, για τα οποία ζητούμε και
περιμένουμε από την Ελληνική Δικαιοσύνη και τυπικά την επιβεβαίωση τους, όπως και την καταδίκη των
ενόχων), τόσο από τους κυβερνώντες, όσο και από τους συνεργούς και τους συναυτουργούς τους !!!
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Παραδείγματος χάριν, για ένα τόσο κρίσιμο και σοβαρότατο θέμα, όπως αυτό της εσχάτης προδοσίας, δεν
θα έπρεπε καθημερινά και μέχρι να εκδικαστεί οριστικά η υπόθεση, όλα τα ΜΜΕ 45 να το περιλαμβάνουν στα
κεντρικά δελτία ειδήσεων τους, ενημερώνοντας τους Πολίτες (ως οφείλουν πραγματικά να πράττουν), αλλά και
«λύνοντας» τα χέρια της Δικαιοσύνης 46 ???
Είναι ηλίου φαεινότερων ότι, το θέμα της Εθνικής προδοσίας, είναι σε ουσιαστική περιπεπλεγμένη
διαπλοκή και άμεση συνάρτηση, με το θέμα του σημερινού κράτους, των πιστωτικών ιδρυμάτων, των ΜΜΕ, αλλά
και της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ειδικότερα του πρόεδρου της κ. Α. Γεωργίου, μετά των συνεργατών του. Διότι, θεωρούμε
μέγα λάθος και με ολέθριες συνέπειες, να βλέπουμε το ζήτημα της εσχάτης προδοσίας μόνο του και σαν
ανεξάρτητο θέμα, ενώ ταυτόχρονα να παραλείπουμε τις επιβεβαιωμένες διαδραστικές σχέσεις διαπλοκής που
αυτό έχει, με το ασύδοτο ληστρικό και τρομοκρατικό κράτος 47, τα έκνομα, τοκογλυφικά και εκβιαστικά πιστωτικά
ιδρύματα, τους διασπορείς ψευδών ειδήσεων και πληροφοριών, δηλαδή τα ΜΜΕ, ενώ τέλος, μα και βασικότερο
όλων, την σχέση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ειδικά του προέδρου της και των συνεργατών του στην εσχάτη προδοσία !!!
Συνεπώς, δεν πρέπει να βλέπουμε την Εθνική προδοσία, από την σκοπιά μόνον της ευθύνης των κυβερνώντων,
διότι τότε έχουμε χάσει το «παιγνίδι» τελείως, μια και βλέπουμε μόνον ένα «δέντρο», ενώ ουσιαστικά χάνουμε
όλο το «δάσος» !!! Συνυπεύθυνοι ή και συνεργοί ή και συναυτουργοί είναι τουλάχιστον ΟΛΟΙ, όσοι
αναφέρθηκαν ακριβώς ανωτέρω (οι εγχώριοι εξ’ αυτών), καθώς και οι εντολείς τους, εχθροί και κατακτητές της
Χώρας από το εξωτερικό, σαν ένα αλληλένδετο και αναπόσπαστο σύνολο, που σκοπό έχει την ολική καταστροφή
της Ελλάδος και των Ελλήνων!!!
Θα πρέπει δε, να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., και στον άνθρωπο «κλειδί», τον πρόεδρο της
ΕΛ.ΣΤΑΤ., κ. Α. Γεωργίου (Ϫ 5.) που χωρίς την «πολύτιμη» βοήθεια του, δεν θα είχαμε ποτέ τόσο μεγάλο έλλειμμα,
με αποτέλεσμα, να μην συνάπταμε ποτέ αυτά τα μνημόνια, τις δανειακές συμβάσεις και τα απάνθρωπα
νομοθετήματα, τα βασισμένα παρανόμως σε συνεχείς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και για ένα απεχθές και
επονείδιστο χρέος (Ϫ 1. h. XXI) !!! Χωρίς αυτόν (ή του οποιουδήποτε άλλου υπεύθυνου ή εντολέα του – κατά
παντός υπευθύνου) και το «μαγείρεμα» του, η Ελλάδα ΔΕΝ θα ήταν σε «έκτακτη ανάγκη», οπότε θα
χρειαζόντουσαν και πολλοί περισσότεροι ψήφοι 48, για να εφαρμοστούν όλα αυτά τα κατάπτυστα κατά της Χώρας
και κατά του Λαού, δεν θα είχε καταλυθεί η Δημοκρατία, δεν θα είχε καταλυθεί το Σύνταγμα, δεν θα είχε
εκχωρηθεί η Εθνική κυριαρχία και σε τελική ανάλυση το πραξικόπημα, θα είχε αποφευχθεί !!! Έχει αυτός σαν
πρόεδρος της ΕΛ. ΣΤΑΤ., ακριβώς τον ύψιστο ρόλο «κλειδί» στην εσχάτη προδοσία, κάτι σαν του «Εφιάλτη» στην
περίπτωση του Λεωνίδα και των 300 !!! Ακόμη και σήμερα, ενώ είναι υπόδικος με σωρεία κακουργημάτων (και πώς
να μην είναι άλλωστε – αρκεί να μετρήσουμε τις χιλιάδες αυτοκτονίες από τα χρέη), διατηρείται στην θέση του και
στο απυρόβλητο της Ελληνικής Δικαιοσύνης !!! … Είναι, λοιπόν ζωτικό, από μέρους της Ελληνικής Δικαιοσύνης να
τον δικάσει άμεσα, για να μην παραγραφούν τα όποια αδικήματά του, ενώ πρέπει ταυτόχρονα να λογοδοτήσει
και για την εσχάτη προδοσία, καθώς και για την συμμετοχή του σε αυτήν και όχι να απολογηθεί μόνον για τις
«αλλοιώσεις» του ελλείμματος, αλλά και γιατί οι «αλλοιώσεις» αυτές ουσιαστικά ήταν κύρια αιτία πάνω στην
οποία βασίστηκε το πολιτικό προσωπικό και επέβαλε ετσιθελικά το πραξικόπημα του, όπως πρέπει να απολογηθεί
και για την γενοκτονία των Ελλήνων που προκάλεσε !!! Επίσης, είναι καίριο, να προστεθούν στους
κατηγορούμενους για εσχάτη προδοσία και την συγκάλυψη αυτής, οι ιδιοκτήτες και οι διοικήσεις των πιστωτικών
45

Και πώς να το κάνουν άραγε, όταν πολλοί «μιντιάρχες» είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτες τραπεζών, ενώ παίρνουν από αυτές
τα περίφημα «θαλασσοδάνεια» που τελικά θα διαγραφούν και θα τα πληρώσει ο Λαός, ενώ μάλιστα αυτά τα παίρνουν χωρίς
καμιά ουσιαστική εγγύηση, ενώ επίσης πλέον μετά την ανακεφαλαιοποίηση, οι τράπεζες διαχειρίζονται με παράνομους,
αντισυνταγματικούς και αδιαφανείς τρόπους το δημόσιο χρήμα, που οι φορολογούμενοι καλούνται συνεχώς να πληρώνουν
μέσω των εξωφρενικών, παρανόμων και αντισυνταγματικών φόρων, ενώ τέλος, ταυτόχρονα οι τράπεζες, θα έπρεπε να
διώκονται για υπεξαίρεση και απάτη, για τουλάχιστον 233 Δις ευρώ !!!
46
Που πλέον όπως είδαμε επιβεβαιωμένα, γίνεται σήμερα μια σοβαρή προσπάθεια να ελεγχτεί από το κατοχικό καθεστώς !!!
47
Και το δημόσιο γενικότερα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστο των φοροεισπρακτικών μηχανισμών, των ΔΕΚΟ και των
ασφαλιστικών ταμείων …
48
Αν και αυτό το ίδιο, φαίνεται να καταπίπτει πλέον, διότι ακόμη και σε «έκτακτη ανάγκη», χρειάζονται 180 ψήφοι … Ϫ 1. h.
XX, οπότε όλα τα μνημόνια, οι δανειακές συμβάσεις και οι εφαρμοστικοί νόμοι είναι όλα άκυρα Ϫ 1. h. XXIX, Ϫ 1. h. XXVI, Ϫ 1.
h. XXXI, Ϫ 1. h. XXV, Ϫ 1. h. XVI !!!
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ιδρυμάτων, καθώς και οι αντίστοιχοι άνθρωποι των ΜΜΕ, αλλά και όλων των αντιστοίχων σχετικών ελεγκτικών
αρχών και κάθε άλλος υπεύθυνος που Εσείς θα κρίνετε!!!
Αναμφίβολα όμως, στους κύριους κατηγορούμενους για την εσχάτη προδοσία ανωτέρω, θα πρέπει να
προστεθούν άμεσα και πολλοί περισσότεροι, αρκεί να κάνουμε μια σύντομη ιστορική διαδρομή με το μυαλό μας
και να κατανοήσουμε το πώς η Χώρα αιχμαλωτίστηκε, πως επιτελέσθηκε η Εθνική προδοσία, από ποιους και
τελικά «γιατί» συντελέσθηκε, … ενώ ταυτόχρονα κάποιοι άλλοι, συνεργάστηκαν ηθελημένα ή και εν γνώση τους
με αυτούς, ενώ κάποιοι άλλοι συνέργησαν και συναυτουργήσαν στην Εθνική προδοσία, για ιδία οφέλη!!! Πολλοί,
λίγοι είναι όσοι «θεσμικοί-οργανικοί» άθελα τους συνέργησαν λόγο άγνοιας στην Εθνική προδοσία, ενώ δυστυχώς
για αυτούς, πολλοί λιγότεροι είναι αυτοί που μπορούν να αποδείξουν την πραγματική «άγνοια» τους …
Παραδείγματος χάριν:
•

Οι Ιερωμένοι μετά την ανακοίνωση για την εσχάτη προδοσία (24-11-2011), συνεχίζουν να ορκίζουν
κανονικά το όποιο πολιτικό προσωπικό, ενώ έχουν όλοι ενημερωθεί και επισήμως για το θέμα με την
εσχάτη προδοσία, αλλά φοβούμενοι (πράγμα κατανοητό και ανθρώπινο), αναγκάζονται να κάνουν τα
«στραβά» μάτια, μην τυχόν και υπάρξει κάποιο δυσμενές αντίμετρο από το καθεστώς προς την
Εκκλησία. Μάλιστα, αυτό είναι ιδιαιτέρως λυπηρό, διότι έτσι πλήττεται όλος ο Λαός από το ασύδοτο
καθεστώς, ένας Λαός που είναι ακόμη κατά το 90% και πλέον Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ενώ αποτελούν
το ποίμνιο της Εκκλησίας και σίγουρα θα υποστήριζαν μια τέτοια δίκαια απόφαση της να μην ορκίσει
υποδίκους πολιτικούς … !!!

•

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πάλι, μετά την ανακοίνωση από βήματος βουλής της εσχάτης προδοσίας,
συνεχίζουν και αυτοί να υπακούουν τους κυβερνώντες – όχι όμως τόσο ευχάριστα, ενώ ο ν.
3528/2007 που διέπει όλο τον δημόσιο τομέα και στα άρθρα 24, 25 είναι σαφέστατος και λέει ότι οι
δημόσιοι υπάλληλοι υπηρετούν τον Λαό, σαν κρατικό όργανο, ενώ εάν αντιληφτούν ότι κάποια
εντολή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη ΔΕΝ πρέπει να την εκτελέσουν και πρέπει
άμεσα να απευθυνθούν στους ανωτέρους τους και στην Ελληνική Δικαιοσύνη, αλλά όμως … με λίγο
εκβιασμό από τους υπόδικους κυβερνώντες, ότι όποιος δεν εκτελεί θα απολύεται σαν άτομο που έχει
διαπράξει «άρνηση εκτέλεσης καθήκοντος» ή και για «παράβαση καθήκοντος», όλα ταχτοποιούνται
και το υπό κατοχή δημόσιο δουλεύει σαν «ρολόι», μέχρι την στιγμή που θα βρεθεί κάποιος
δυσαρεστημένος Πολίτης που θα ισχυριστεί το αυτονόητο – ειδικά εάν πιο πριν τους έχει ενημερώσει
εγγράφως κιόλας, ότι δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι βάση του κώδικα τους, το πραγματικό τους
καθήκον είναι να υπηρετούν μόνον τον Λαό και κανένα κυβερνώντα και θα εγείρει αξιώσεις
αποζημιώσεων κατά όλων των εμπλεκομένων υπαλλήλων που τον ζημίωσαν.
Βέβαια αυτό που αγνοούν ή μάλλον καλύτερα … δεν τολμούν να κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι
(λόγο φόβου και αυτοί) είναι να αντισταθούν, διότι και με αυτές τις κατηγορίες να τους
παραπέμψουν οι κυβερνώντες, αυτοί πιθανότατα θα αθωωθούν, διότι έπραξαν ότι κατά νόμον
έπρεπε να πράξουν και δεν εκτέλεσαν προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη εντολή … !!!

•

Οι Επιτελείς των Σωμάτων Ασφαλείας και του Στρατού, πως δέχονται μετά την ανακοίνωση και
συνεχίζουν να υπηρετούν κυβερνώντες, υπόδικους για εσχάτη προδοσία ??? Μα απλά, και αυτοί
φοβούνται !!! Ζούμε πλέον δυστυχώς σε ένα κράτος φόβου και ανασφάλειας, το οποίο έχει ένα
καθεστωτικό κυβερνητικό σχήμα!!! Κανονικά, αυτή η τελευταία «ευαίσθητη» κατηγορία και βάση
του Όρκου, θα έπρεπε είτε να είχε παραιτηθεί, είτε να είχε προκαλέσει εκλογές και την δίκη στο
ειδικό δικαστήριο – διασφαλίζοντας την Δημοκρατικότητα των εκλογών και την δίκαια δίκη των
υποδίκων, είτε τέλος, να είχε «παραδώσει» τα όπλα και το Εθνόσημο στον κυρίαρχο Λαό – δηλαδή
να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή Λαϊκής Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης και να τεθούν κάτω από
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την υπηρεσία της νέας κυβέρνησης που θα σχηματιστεί (Όπως αυτά ορίζονται βάση του Ελληνικού
Συντάγματος και ειδικά του Άρθρου 120) …
Μάλιστα και στο πρόσφατο παρελθόν, μια ομάδα απόστρατων των Ειδικών Δυνάμεων (Κοινότητα
Εφέδρων Ειδικών Δυνάμεων - ΚΕΕΔ), τόλμησε θαρραλέα και έθεσε το θέμα αυτό με μια δημόσια
πρόσκληση/προκήρυξη της (Βλ. http://keed-hellas.blogspot.com/2013/09/28-2013.html) και φυσικά,
όπως ήταν αναμενόμενο, το καθεστώς αντέδρασε άμεσα , ενεργοποιώντας παράλληλα και τα
ελεγχόμενα από αυτό ΜΜΕ, ενώ έσπευσε να καταδικάσει το ΚΕΕΔ ότι προσκαλεί τους Πολίτες σε
Συνταγματική εκτροπή, καταδικάζοντας επιπροσθέτως και όσους καταλύουν την Δημοκρατία και
καταλύουν το Πολίτευμα, στέλνοντας το θέμα και στην Εισαγγελία … !!! Όμως και όπως το βλέπουν
οι Πολίτες, … κατάπληξη τους έκανε που η Δικαιοσύνη εγκάλεσε επιλεκτικά τους υπευθύνους του
ΚΕΕΔ, σε ανάκριση για αυτή την "διακήρυξη εκτροπής" των εφέδρων – όπως χαρακτηρίστηκε από το
καθεστώς, ενώ ποτέ δεν κάλεσε κανένα από αυτούς που πραγματικά έχουν καταλύσει το
Σύνταγμα, το Πολίτευμα και την Δημοκρατία, δηλαδή τους καθεστωτικούς κυβερνώντες … !!!
Μόνον και μόνον το υλικό που περιέχεται στην παρούσα ανοιχτή επιστολή, είναι πλέον του αρκετού
για να τεκμηριώσει το ποιος πραγματικά καταλύει σήμερα το Σύνταγμα, το Πολίτευμα, την
Δημοκρατία και ποιος τα προασπίζεται … !!! Για καθαρά ιστορικούς λόγους να αναφέρουμε ότι την
πρόσκληση/προκήρυξη του ΚΕΕΔ, άμεσα υποστήριξε και η Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών (Α.Κι.Σ –
Βλ. http://www.onalert.gr/stories/nea-vomva-apostratoi-stirizoun-tin-diakyrixi/28997) ή οποία μέσα
σε άλλα ανέφερε:
«Στην πρόσκληση/προκήρυξη τους οι έφεδροι δεν λένε τίποτε περισσότερο ή λιγότερο από αυτό
που φωνάζει εδώ και δύο χρόνια η συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού, εκφράζοντας
την αγανάκτηση του μέσου Έλληνα για αυτά που υφίσταται η κοινωνία μας.
Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία των παραπάνω, είναι αυθαίρετη
στερείται σοβαρότητας και δεν χρήζει περαιτέρω σχολιασμού. »

και

εκ

του

πονηρού,

Το αξιόλογο, το αξιοπερίεργο και το παράλογο, είναι ότι οι περισσότερες αυτές κατηγορίες ανθρώπων, ενώ
ουσιαστικά πληρώνονται από τον κυρίαρχο Λαό, στην πράξη αναγκάζονται να θεωρούν ότι είναι προσκολλημένες
στους κυβερνώντες, δηλαδή στους υπόδικους για την Εθνική προδοσία !!! Όλες λοιπόν αυτές οι κατηγορίες
ανθρώπων, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι είναι ηθελημένα ή άθελα τους ή υπό τον στυγνό εκβιασμό του
καθεστώτος, σαν σιωπηλοί συνεργοί στην εσχάτη προδοσία, … πράγμα που ίσως δεν είναι τόσο σωστό, εάν
εξετάσουμε προσεκτικά τα βαθύτερα αίτια της «υποταγής» τους αυτής στο καθεστώς … Και πολλές άλλες
κατηγορίες ανθρώπων έχουν πράξει παρομοίως, είτε από φόβο, είτε από εξάρτηση, διότι δεν μπορούμε να
διανοηθούμε, αλλά ούτε και να το αποδεχτούμε, ότι ένας γνήσιος Έλληνας θα έπραττε αυτά που πράττουν
σήμερα, με την ελεύθερη θέληση ή με την Πατριωτική συνείδηση του … !!!

Η δυναμική παρέμβαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης στο σοβαρότατο αυτό ζήτημα της Εθνικής προδοσίας,
θα ελευθερώσει όλες αυτές τις «φυλακισμένες» κατηγορίες από κάθε κώλυμα, επιτρέποντας πλέον να πράξουν
με την ελεύθερη θέληση και με την Πατριωτική συνείδηση τους, συντασσόμενες και αυτές στον Εθνικό Σκοπό,
μαζί με την Ελληνική Δικαιοσύνη και τον κυρίαρχο Λαό … !!!

Μια σύντομη ιστορική ανάδρομη αποκαλύπτει όλα αυτά τα στοιχεία και τους πραγματικά κυρίως
υπευθύνους, υπεύθυνους που εστιάζονται, στις 13 ομάδες-κατηγορίες καταγγελλομένων κατωτέρω, ενώ
ακολουθεί ευθύς αμέσως η σχετική λίστα:
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Λίστα καταγγελλομένων ομάδων και κατηγοριών
1. Όλων ανεξαιρέτως των βουλευτών (με και χωρίς την ιδιότητα του νυν ή πρώην Κυβερνητικού μέλους), που
υπηρέτησαν στην Ελληνική βουλή από την κυβέρνηση του κ. Γ. Παπανδρέου (συμπεριλαμβανομένων και αυτών επί
κυβέρνησης του κ. Γ. Παπανδρέου) και εντεύθεν, ψηφισμένων και μη (εξωκοινοβουλευτικών), ασχέτως της
διάρκειας ασκήσεως των καθηκόντων τους, δηλαδή από την 6 Οκτωβρίου 2009 και έως σήμερα,
2. Όλων όσων συνέταξαν, υπέγραψαν ή γνωμοδοτήσαν υπέρ των δανειακών συμβάσεων ή των μνημονίων ή των
εφαρμοστικών νόμων ή αναθεώρησαν το Ελληνικό Σύνταγμα, προσθαφαιρώντας ή μεταβαλλόντας το περιεχόμενο
του (και πιο ειδικά για τουλάχιστο τα άρθρα 11 παρ.2, 22 παρ.5, 27 παρ.1 & 2, 28 παρ.2 & 3, 44 παρ.2, 48 παρ.1 &
6, 54 παρ.1, 61 παρ.1, 62 παρ.1, 63 παρ.1 & 2, 73 παρ.1, 80 παρ. 2, 86, 90 παρ.3 & 5, 107 παρ.1, 110 παρ. 2 και την
κατάργηση του άρθρου 121), με αποτέλεσμα την συνεχή παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (όπως της
Ισότητας, Ισονομίας, Ισοδικίας κ.τ.λ.) και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), καθώς και σε όσους με τον
οποιοδήποτε τρόπο συμμετείχαν ή συνέπραξαν σε αυτά και κατά παντός άλλου υπεύθυνου, από το 1974 και έως
σήμερα,
3. Όλων ανεξαιρέτως των υπουργών και υφυπουργών από την κυβέρνηση του κ. Κ. Σημίτη (συμπεριλαμβανομένων
και αυτών επί κυβερνήσεως του) και εντεύθεν, ψηφισμένων και μη (εξωκοινοβουλευτικών), ασχέτως της διάρκειας
ασκήσεως των καθηκόντων τους, δηλαδή από την 18 Ιανουαρίου 1996 και έως σήμερα,
4. Όλων ανεξαιρέτως των Πρωθυπουργών της Ελλάδος, από την εποχή του κ. Κ. Σημίτη (συμπεριλαμβανομένου και
του ιδίου) και εντεύθεν, ψηφισμένων και μη (εξωκοινοβουλευτικών), ασχέτως της διάρκειας ασκήσεως των
καθηκόντων τους, δηλαδή από την 18 Ιανουαρίου 1996 και έως σήμερα,
5. Των Προέδρων της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια (νυν) και κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου (τέως).
6. Όλων των υπουργών, υφυπουργών και των διοικήσεων του υπουργείου οικονομικών, των διοικήσεων του
Σ.Δ.Ο.Ε. και κάθε άλλου*, που υπηρέτησε ή εργάστηκε σε αυτά ή για αυτά, από την 24-11-2011 και έως σήμερα,
7. Όλων, όσων είναι υπεύθυνοι και σε οποιοδήποτε νευραλγικό πόστο, για τις όποιες εκλογές και ειδικά των
διοικήσεων και των ιδιοκτήτων της εταιρείας Singular Logic, καθώς και όλων* όσων υπηρέτησαν (για λογαριασμό
του δημοσίου) ή εργάστηκαν σε αυτή ή για αυτή, από την 24-11-2011 και έως σήμερα,
8. Όλων των διοικήσεων της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, των χρηματιστήριων, των τραπεζιτικών διαμεσολαβητών
και των τραπεζών (συμπεριλαμβανομένων και όλων των ιδιοκτητών τους), καθώς και όλων* όσων υπηρέτησαν (για
λογαριασμό του δημοσίου) ή εργάστηκαν σε αυτά ή για αυτά, από την 24-11-2011 και έως σήμερα,
9. Της Τρόικας, του Δ.Ν.Τ., της Ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας, της κεντρικής τράπεζας της Ελλάδος, των
αντίστοιχων διοικήσεων τους και όλων όσων* υπηρέτησαν (για λογαριασμό του δημοσίου) ή εργάστηκαν σε αυτά ή
για αυτά και που ήταν/είναι ενεργοί από την 24-11-2011 και έως σήμερα,
10. Όλων των Διοικήσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.τ.λ.), Αρχών (ανεξάρτητων και μη, όπως: …
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη, κ.τ.λ.), οργανισμών (και ειδικά αυτών της κοινής
ωφελείας ΔΕΚΟ, ΟΤΑ και του Τειρεσία), Συμβουλίων (όπως: … Ελληνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο … κτλ),
Επιτροπών (όπως: … Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων … κτλ), υπηρεσιών (όπως: … ΕΛ. ΣΤΑΤ., Διαύγεια, … κτλ), των διοικήσεων τους και όλων* όσων
υπηρέτησαν (για λογαριασμό του δημοσίου) ή εργάστηκαν σε αυτά ή για αυτά, από 24-11-2011 και έως σήμερα,
11. Όλων των κρατικών και ιδιωτικών ΜΜΕ, των ιδιοκτητών τους, των διοικήσεων τους, των συμβούλων τους,
καθώς και όλων* όσων υπηρέτησαν ή εργάστηκαν σε αυτά ή για αυτά, από 24-11-2011 και έως σήμερα,
12. Όσων ενώ ήταν υπόδικοι, βάζουν/έβαλαν τις όποιες «Υποψηφιότητες» για δημόσιες θέσεις ή αξιώματα, από
24-11-2011 και έως σήμερα,
13. Ειδικά, λόγω του ρόλου του (είναι ο άνθρωπος «κλειδί» στην Εθνική προδοσία), τον πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κ.
Ανδρέα Γεωργίου, όλων των συμβούλων του και όλων των συνεργατών του και οποιονδήποτε άλλο εμπλέκεται με
το σκάνδαλο της ΕΛ. ΣΤΑΤ.
* Εξαιρούνται μόνον όσοι έχουν δημοσίως καταγγείλει την Εσχάτη Προδοσία και την συγκάλυψη της ή έχουν προσφύγει στην Ελληνική δικαιοσύνη για αυτό.
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Όλες αυτές οι κατηγορίες (και όποια άλλη κρίνετε εσείς), πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διερευνηθούν, για
τουλάχιστον τα ακόλουθα πιθανά αδικήματα, ή και όποιο άλλο κρίνετε εσείς:
Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας: Εθνική Προδοσία κατά της Ελλάδος και των Ελλήνων – Εσχάτη Προδοσία και
Γενοκτονία των Ελλήνων (μέσω πολιτικών και άλλων αποφάσεων, που οδηγούν μοιραία σε χιλιάδες αυτοκτονίες),
Καταπάτηση του Όρκου, Παράδοση της Εθνικής Κυριαρχίας και του Εθνικού Πλούτου, Κατάλυση και Δόλια
Αλλοίωση (μέσω αμφιβόλων αναθεωρήσεων) του Συντάγματος και των Νόμων (επιλεκτική εφαρμογή αυτών ή και
υπέρβαση εξουσίας ή και κατάχρηση εξουσίας ή και εγκληματική παράλειψη ασκήσεως καθηκόντων ή και
παράβαση καθήκοντος), Συνεχής Καταπάτηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε Κακουργηματική Μορφή
(συμπεριλαμβανομένης και της «αθώας εισαγωγής» του άρθρου 86 στο Σύνταγμα, καθώς και πληθώρα άλλων),
Εξευτελισμός, Διάλυση και Καταπάτηση των Θεσμών του Κράτους, Κατάλυση της Δημοκρατίας και της
Δικαιοσύνης, Συνεχής Συκοφαντική Δυσφήμιση και Προσβολή Διεθνώς ενός Κυριάρχου Κράτους και του Λαού
του, Απρόκλητη και Άνευ Λόγου Επίθεση στην Περιουσία των Ελλήνων, Κλοπή ή και Υπεξαίρεση Δημοσίου και
Ιδιωτικού Πλούτου, Διατάραξη της Ειρήνης και της Νομιμότητας, Απρόκλητη Χρήση Υπερβολικής Βίας ή και
Πρόθεση Χρήσης Θανατηφόρας Βίας – σε Ειρηνικές Διαδηλώσεις, Πρόκληση Αγανάκτησης – Οργής και της
Δημοσίας Αιδούς, Παραπλάνηση και Διασπορά Ψευδών Ειδήσεων, Αθέμιτο Πλουτισμό, Συγκάλυψη ,
Εγκληματικής Οργάνωσης (από ανθρώπους «υπεράνω» υποψίας και κατέχοντας «Δεσπόζουσες» ή και «Ηγετικές»
θέσεις και αξιώματα), Εξαπάτηση Εκλογέων, Πολιτική Εξαπάτηση και Αλλοίωση Εκλογικών Αποτελεσμάτων
(συμπεριλαμβανομένης και της νόθευσης της Λαϊκής εκλογικής ετυμηγορίας με αντι-συνταγματικό νόμο -> +50
έδρες, για τον πρώτο σε ψήφους συνδιασμό), Συνεργία, Συναυτουργία, Ηθική Αυτουργία και όλα αυτά, με
Πρόθεση και Δόλο, αλλά και κατ’ Εξακολούθηση …

Το υλικό τεκμηρίωσης αδικημάτων που διαθέτουμε, για όλες αυτές τις κατηγορίες-ομάδες, είναι
πραγματικά κολοσσιαίο και θα παραδοθεί , όταν ζητηθεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα δε με την αντίληψη μας, οι κυβερνώντες (και όχι μόνον) του τόπου τούτου είναι εχθροί της Χώρας,
ενώ εάν ερωτηθούν αυτοί και σύμφωνα με την δική τους αντίληψη, θα ισχυριστούν ότι αυτοί είναι οι «σωτήρες»
της Πατρίδος, ενώ το έργο τους είναι «σωτήριο», όμως το ποιος τελικά έχει πραγματικά την σωστή αντίληψη,
φαίνεται από τα ουσιαστικά αποτελέσματα του «σωτηρίου» έργου τους τόσα χρόνια, έργο που έχει διαλύσει την
Χώρα κυριολεκτικά, έχει εκχωρήσει την Εθνική κυριαρχία, έχει μορφή γενοκτονίας με τις αμέτρητες αυτοκτονίες και
πολλά άλλα επαίσχυντα, που δεν χρειάζεται εμείς να τα αναφέρουμε, αλλά η καθημερινή αγανάκτηση των
Ελλήνων πολιτών που βιώνει καθημερινά τα αποτελέσματα του «σωτήριου» έργου τους, και η καταφανής πλέον
ολοένα αυξανόμενη καθολική αντίδραση στο Πρόσωπο των Κυβερνώντων, η οποία δεν μπορεί να αποκρύβει
πλέον ούτε από τα αυτά τα μέσα ενημέρωσης, συνιστά περίτρανη απόδειξη της Λαϊκής βούλησης για Κάθαρση
Τώρα!!!

Επίσης, όλοι θα Σας πουν ότι περιμένουν επιτέλους την Ελληνική Δικαιοσύνη να λάβει πραγματική δράση,
διότι αυτή η κατάσταση, δυστυχώς αργά ή γρήγορα, θα έχει καταστροφικά και μη αναστρέψιμα αποτελέσματα …
Επίσης, με την επαφή Σας με τον απλό Λαό θα αντιληφθήκατε, ότι είναι έκδηλη η πεποίθηση που αυτός έχει
σχετικά με την μη νομιμοποίηση των κυβερνώντων, μια που η πλειοψηφία πιστεύει ότι την διακυβέρνηση την
έχουν λάβει με πολιτική εξαπάτηση και αλλοίωση των εκλογών, ενώ οι αριθμοί και τα μαθηματικά, … «μιλάνε»
από μόνα τους, διότι το πραγματικό ποσοστό που έχουν λάβει οι κυβερνώντες σήμερα (ΝΔ, ΕΛΙΑ-ΠΑΣΟΚ) στις
τελευταίες εκλογές και βάση του ολικού αριθμού των Ελλήνων με δικαίωμα ψήφου, είναι μόλις μετά βίας το 15%,
ήτοι 3 μόνον Έλληνες σε δείγμα 20 Ελλήνων, στηρίζουν την κυβέρνηση !!!
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Και αυτό το αποτέλεσμα, προκύπτει, αφού στις εκλογές με μυστήριο και ακατανόητο τρόπο, όπως φαίνεται
από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, ψηφίζουν, εκτός από τους Έλληνες με δικαίωμα ψήφου και μερικές άλλες
χιλιάδες κόσμος, που όμως κανείς δεν τους έχει δει ποτέ, ενώ βάση των ιδίων αριθμών, «λογικά» πρέπει να
ψηφίζουν και τα μωρά, αλλά και οι πεθαμένοι, μια και το εκλογικό σώμα είναι μεγαλύτερο, από τον ολικό
πληθυσμό της Χώρας !!! Η δε πρόφαση των κυβερνώντων σχετικά με την τεράστια αποχή και για την δήθεν
αδιαφορία του Λαού για τις εκλογές, όπως και για την τάχα αδιαφορία του Λαού, για το ποιος τελικά θα
κυβερνήσει, … καταπίπτει άμεσα κατά αυτών, διότι αυτοί είναι που προσμετρούν άκρως παρανόμως τις Λευκές
ψήφους, υπέρ του πρώτου κόμματος, ενώ εάν φυσικά η Λεύκη ψήφος προσμετρούνταν πραγματικά όπως ο
νομοθέτης ορίζει, δηλαδή σαν καταδικαστική ψήφος επί του συνόλου της πολιτικής και κατά όλων των κομμάτων
(ενώ παράλληλα, αυτό σαν γεγονός θα προωθείτο σωστά και έντιμα από όλα τα ΜΜΕ), τότε ο Λαός θα πήγαινε και
θα ψήφιζε (αντί της αποχής), ενώ το σίγουρο θα ήταν ότι αυτή η Λεύκη ψήφος θα ήταν και το πρώτο «κόμμα»,
ανατρέποντας πραγματικά και απολύτως Δημοκρατικά, όλο αυτό το άχρηστο, ανεπαρκές και επικίνδυνο πολιτικό
προσωπικό του σήμερα!!!

Έλεος πια … !!! Δεν αντέχουμε άλλη «σωτηρία», από τους «σωτήρες» και τους «Εθνοπατέρες» μας !!! Καιρός
να λογοδοτήσουν για της πράξεις τους, αλλιώς πλέον ο Λαός ενδεχομένως να κινηθεί απρόβλεπτα και
ανεξέλεγκτα, δυστυχώς πιστεύουμε με ολέθρια αποτελέσματα και συνυπεύθυνη πλέον θα είναι και η Ελληνική
Δικαιοσύνη και η απραγία της !!! Το να λέμε ελεύθερα την γνώμη μας, αυτό δεν αποτελεί Δημοκρατία … !!! Το να
διασφαλίζονται όμως όλα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μας, αυτό είναι η αρχή μόνον της Δημοκρατίας … !!! Και
αυτό, ζητάμε από Εσάς σήμερα … !!!

Καταλαβαίνουμε πολύ καλά την θέση Σας και για τον λόγο αυτό, Σας ενημερώνουμε ότι στον Αγώνα αυτό
της Κάθαρσης δεν θα είστε μόνοι Σας, δηλώνουμε δε δια της παρούσης εγγράφως και ενόρκως, ότι όλοι εμείς οι
συνυπογράφοντες, θα είμαστε αρωγοί των Δικαστικών Λειτουργών, που θα αναλάβουν να επιτελέσουν
ευσυνείδητα αυτόν τον Εθνικό Σκοπό !!! Αναλογιστείτε μόνον, ότι εάν δεν γίνει η Κάθαρση τώρα, κανένας μας,
ούτε τα παιδιά μας θα έχει μέλλον (τουλάχιστον σαν Ελεύθεροι Άνθρωποι), αλλά ούτε και Έθνος και ίσως, ούτε και
Πατρίδα να έχουν!!! Ο Εθνικός Σκοπός της Κάθαρσης είναι το Ύψιστο Πατριωτικό Καθήκον όλων μας και για τον
λόγο αυτό, θέτουμε τους εαυτούς μας, υπό των Δικαστικών Λειτουργών εκείνων, που θα πράξουν προς τον Σκοπό
αυτό !!! Είναι η ώρα που πρέπει όλοι οι Έλληνες Πατριώτες να γίνουν ΕΝΑ, αφήνοντας για πάντα πίσω όσα μας
χώριζαν, διότι με αυτά μας έλεγχαν, ενώ ποτέ αυτά δεν είχαν καμιά πραγματική ουσία, παρά μόνον της διαίρεσης
και της διάσπασης !!! Όμως, η Πατρίδα είναι μια, το Έθνος είναι ένα και εάν θέλουμε να επιβιώσουμε, σαν
Έλληνες πρέπει να γίνουμε ΕΝΑ !!! Η Ελλάδα μέσα στους αιώνες, είχε πάντοτε το χάρισμα να γεννά τον Πολιτισμό
του μέλλοντος και να φωτίζει το μονοπάτι για όλους τους υπολοίπους Λαούς … Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να το κάνει
ξανά … Ήρθε η ώρα του Πολιτισμού της ΕΝΩΣΗΣ , της Κάθαρσης και της Απελευθέρωσης!!!
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IV. Δημόσια κατάθεση Δήλωσης βάση του Συνταγματικού Άρθρου 120, όλων ἡμῶν
των συνυπογραφόντων, μέχρι την οριστική κάθαρση και την εκπλήρωση του Εθνικού
Σκοπού.
Όλοι εμείς οι συνυπογράφοντες την παρούσα επιστολή, συνυπογράφουμε ατομικά και την Δήλωση Εθνικού
Σκοπού, Ενεργοποίησης του Συνταγματικού Άρθρου 120, η οποία είναι βασισμένη στο αναφαίρετο δικαίωμα μας
και που πηγάζει από το Θεμελιώδες Άρθρο 120 του Ανόθευτου Ελληνικού Συντάγματος και δημοσίως την
κοινοποιούμε σε όλο τον Ελληνικό Λαό – προς γνώση όλων, δήλωση που θα ισχύει έως ότου ολοκληρωθεί η
Κάθαρση και επιτελεστεί ο Εθνικός Σκοπός 49, δηλαδή έως ότου αποκατασταθούν η Δημοκρατία, το Σύνταγμα, οι
Νόμοι, η Εθνική κυριαρχία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και υπάρξει ασφάλεια για το Έθνος και τον Λαό.
Το κείμενο σε αυτή την παράγραφο, με το οποίο συντασσόμαστε όλοι πλήρως, προσχωρούμε σε αυτό και το
αποδεχόμαστε ρητώς συνυπογράφοντας το, είναι μια εμπλουτισμένη μορφή, του αρχικού κειμένου που συνέταξε
ο συμπολίτης μας κ. Αλκαίος Ιωάννης και αναπαράγεται εδώ σε εμπλουτισμένη μορφή με την άδεια του συντάκτη,
ενώ μπορεί κανείς να βρει το πρωτότυπο εδώ … http://syntagma120.blogspot.gr/

Το ακριβές κείμενο της δήλωσης αυτής είναι το ακόλουθο:

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΑΝΟΘΕΥΤΟΥ[I] ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ[II] ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
&
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ[III] ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
&
ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ[IV] ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ

I. Του όποιου Ελληνικού Συντάγματος και των άρθρων του, που σέβονται τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ). (Προ
της εποχής των μνημονίων και των όποιων προδοτικών αναθεωρήσεων του, προ του πρωτοφανούς και παρά φύση «βιασμού» του, από άρθρα και διατάξεις που
αντίκειται στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως της σημερινής εσφαλμένης εφαρμογής των άρθρων 61. 62 και 86 και του σχετικού του νόμου ν.3126/2003, περί
ευθύνης υπουργών!!!).
II. Είναι οι νόμοι αυτοί που απορρέουν αποκλειστικά από το Ανόθευτο Ελληνικό Σύνταγμα και από τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και δεν τα παραβιάζουν.
III. Που προτίθεται να δικάσει δίκαια, αμερόληπτα, ελεύθερα, ανεπηρέαστα, βάση των νομίμων νόμων και όχι με νομοθετήματα (π.χ. όπως είναι σήμερα, οι
συνεχείς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, τα Προεδρικά και βουλευτικά διατάγματα εξπρές, που παραβιάζουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το δημόσιο
αίσθημα περί δικαίου).
IV. Είναι το δίκαιο εκείνο που ακολουθεί αποκλειστικά και σέβεται τους νόμιμους νόμους και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με την υπερίσχυση των δεύτερων,
έναντι των πρώτων, όπως ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120.

49

Δηλαδή, μέχρι ο Κυρίαρχος Λαός που συνυπογράφει, σε ατομικό επίπεδο να πειστεί ότι είναι ξανά ο Κυρίαρχος !!!
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Το Θεμελιώδες Άρθρο 120 του Ανόθευτου Ελληνικού Συντάγματος, που ευτυχώς έχει επιζήσει αυτούσιο μέχρι σήμερα, ορίζει
ότι:

(Ακροτελεύτια Θεμελιώδης Διάταξη)
'Αρθρο 120:
1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της,
δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, με διάταγμα που
προσυπογράφεται από το Yπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Iουνίου 1975.
2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία
αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων.
3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται
μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η

παραγραφή του εγκλήματος.

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να
αντιστέκονται με

κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

Κύριε Εισαγγελέα, δηλώνοντας απόλυτο σεβασμό προς το Ανόθευτο Σύνταγμα της Ελλάδος (αυτό που δεν
«βιάστηκε» από προδοτικές αναθεωρήσεις και που εφαρμόζεται με την ορθή σημασία του) και τους νόμους που
συμφωνούν με αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη, ότι:
Α) Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2, «Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η Λαϊκή κυριαρχία»
Β) Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του
Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα».
Γ) Σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 2 «Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό
και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων».
Δ) Σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 «O σφετερισμός, με oπoιoνδήπoτε τρόπo, της λαϊκής κυριαρχίας και
των εξoυσιών πoυ απoρρέoυν από αυτή διώκεται»
Ε) Σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 4 «H τήρηση τoυ Συντάγματoς επαφίεται στoν Πατριωτισμό των Eλλήνων,
πoυ δικαιoύνται και υπoχρεoύνται να αντιστέκoνται με κάθε μέσo εναντίoν oπoιoυδήπoτε επιχειρεί να τo
καταλύσει με τη βία». Το δικαίωμα και η υποχρέωση αντίστασης με κάθε μέσο, τεκμηριώνει το γεγονός ότι όλοι οι
Έλληνες Πολίτες οι διαθέτοντες Πατριωτισμό, δικαιούνται να κρίνουν πότε δεν τηρείται το Σύνταγμα, και πότε
επιχειρείται από οποιονδήποτε να καταλυθεί με τη βία.
ΣΤ) Μελέτησα το Σύνταγμα με τη δέουσα προσοχή, και το μορφωτικό μου επίπεδο μου επιτρέπει να
ισχυριστώ ότι το κατανόησα και δικαιούμαι να κρίνω ποιες διατάξεις νόμων και ποιες πράξεις της εξουσίας
συμφωνούν με αυτό. Όπως δικαιούμαι να κρίνω, ποιες διατάξεις νόμων και πράξεις της εξουσίας παραβιάζουν το
Σύνταγμα, θέτοντας τον κίνδυνο κατάλυσής του. Επιπροσθέτως, εντόπισα ύποπτες διατάξεις (Ϫ 1. h. XV) στο
σημερινό Σύνταγμα, που δεν συνάδουν τόσο με την έννοια της «Λαϊκής κυριαρχίας» και του απαιτούμενου ότι
«Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους …» …

Βάσει των παραπάνω, έκρινα ότι:
α) Ως Έλλην πολίτης ανήκω στον κυρίαρχο Λαό και πως βάσει αυτού το Ελληνικό κράτος μου ανήκει,
αποτελώντας τη συλλογική μου περιουσία, μέρος της οποίας είναι η ιδιωτική μου.
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β) Όλες οι εξουσίες πηγάζουν εν μέρει και από εμένα, αφού αποτελώ μέρος του κυρίαρχου Λαού.
γ) Ως κυρίαρχος, απαιτώ όλες οι εξουσίες του Ελληνικού κράτους να υπάρχουν υπέρ του Ελληνικού Λαού και
του Ελληνικού Έθνους και να ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
δ) O σεβασμός και η πρoστασία της αξίας τoυ ανθρώπoυ απoτελoύν την πρωταρχική υπoχρέωση της
Πoλιτείας, και πως βάσει της συγκεκριμένης αυτής παραγράφου του δεύτερου άρθρου του Συντάγματός μας,
ορίζεται η έννοια του δημοσίου συμφέροντος που οφείλει πρωτίστως να υπηρετεί η κρατική εξουσία.
ε) Ως κυρίαρχος αφαιρώ, το δικαίωμα απορροής εξουσιών από την ίδια την εξουσία δίχως τη συναίνεση του
Λαού και τη συμφωνία τους προς το Σύνταγμα, καθώς και από εξουσίες άλλων κρατών που αρνούνται να
αναγνωρίσουν την Λαϊκή κυριαρχία των Ελλήνων και το Ελληνικό Σύνταγμα.
στ) Απαιτώ την άμεση δίωξη των σφετεριστών της Λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από
αυτήν, βάσει της 3ης παραγράφου του άρθρου 120, από όλους τους δικαστές που θεωρούν βάσει των στοιχείων
που διαθέτουν και βάσει των στοιχείων που θα καταθέσω, ότι δεν τηρείται το Σύνταγμα, ότι έχει διαπραχθεί το
έγκλημα του σφετερισμού το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις συνιστά και έγκλημα εσχάτης προδοσίας, για το οποίο
βάσει της υπ’ αριθμόν 4/2012 γνωμοδότησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η σύλληψη των εγκληματιών
ακολουθεί την αυτόφωρη διαδικασία, δίχως να λαμβάνεται υπόψη το δικαίωμα της βουλευτικής ασυλίας ή της
άδειας από την βουλή.
Το γεγονός της μη δίωξής τους με την αυτόφωρη διαδικασία, θα εκληφθεί ως τεκμήριο ότι δεν έχει ακόμη
αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία και ότι βάσει της 3ης παραγράφου του άρθρου 120, η προθεσμία παραγραφής
των εγκλημάτων τους θα αρχίσει μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία. (Εσχάτη προδοσία: Αδίκημα συνεχές και
απαράγραπτο)
(Σημείωση: Σύμφωνα με τα λεξικά «σφετερισμός» είναι η αρπαγή, η ιδιοποίηση, η οικειοποίηση, η
καταπάτηση, η παράχρηση και η υπεξαίρεση και κατά συνέπεια η κατάχρηση εξουσίας προς εξυπηρέτηση
ιδιοτελών ή επί μέρους σκοπών σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Ενώ για «εσχάτη προδοσία» σύμφωνα με
τον Ποινικό μας Κώδικα (άρθρο 134, παρ. 2) συλλαμβάνεται όποιος επιχειρεί με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως
οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως το
Δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στην Λαϊκή κυριαρχία.) Συνεπώς στο έγκλημα της εσχάτης προδοσίας
συμπεριλαμβάνεται και το «έγκλημα από παράλειψη», αν δια της παραλείψεως αυτής καθίσταται ανενεργό το
Δημοκρατικό μας πολίτευμα. «Πολίτευμα» είναι το «σύστημα διακυβέρνησης». Θεωρώ, ότι παρ’ όλο που για τους
τύπους και για να διατηρούνται τα προσχήματα, το σύστημα διακυβέρνησης της Ελλάδος αποκαλείται ακόμη
Δημοκρατικό, ωστόσο στην ουσία αυτό έχει αλλάξει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην τηρείται το Σύνταγμα (το οποίο
έχει ήδη νοθευτεί από την εξουσία, με πολιτική εξαπάτηση και χωρίς την συγκατάθεση του Λαού) και οι εξουσίες να
πηγάζουν από την εξουσία αντί του Λαού, και από μυστικές ή φανερές ξένες δυνάμεις κατοχής. Θεωρώ ότι οι
εκλογές, η μοναδική εναπομένουσα πηγή λαϊκής εξουσίας γίνονται για να διατηρούνται τα προσχήματα, αφού οι
εκλογείς εξαναγκάζονται να δίνουν δια της ψήφου στην εξουσία μια λευκή επιταγή και συστηματικά εξαπατώνται,
με σκοπό να καταστούν άθελα τους, ακόμη και ηθικοί αυτουργοί στην εσχάτη προδοσία που συντελείται.)
ζ) Συνειδητοποιώντας ότι, καθώς διαθέτω επαρκή και αγνό Πατριωτισμό, η τήρηση του Ανόθευτου
Συντάγματος (βάσει του άρθρου 120 παρ. 4) επαφίεται εν μέρει και σε εμένα, ενεργοποιώ το δικαίωμα να
αντιστέκομαι με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. (με οποιαδήποτε μορφή
βίας, όπως της εξουσιαστικής, της οικονομικής κ.α.)
η) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τήρηση του Ανόθευτου Συντάγματος δεν επαφίεται στην νομοθετική,
εκτελεστική και δικαστική εξουσία, αλλά στον Πατριωτισμό των Ελλήνων, κάνοντας χρήση της Λαϊκής κυριαρχίας
που μου προσφέρει το Σύνταγμα, δικαιούμαι και υποχρεούμαι να αντιστέκομαι με κάθε μέσο, ακόμη και κατά
παράβαση νόμων και δικαστικών αποφάσεων, εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να καταλύσει το Σύνταγμα με τη
βία. (Σημείωση: Η εφαρμογή αντισυνταγματικών νόμων από την εκτελεστική εξουσία δια της βίας, αίροντας το
δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης των πολιτών, το δικαίωμα της αντίστασης βάσει του άρθρου 120, το
δικαίωμα της δίκαιης δίκης σε εύλογο χρονικό διάστημα από αμερόληπτο δικαστήριο, και παραθέτοντας αντί αυτών
τα Σώματα Ασφαλείας, ερμηνεύεται ως επιχείρηση κατάλυσης του Συντάγματος με τη βία – Ακόμη και σήμερα οι
υπόδικοι για εσχάτη προδοσία (οι οποίοι πλέον στα μάτια της Ελληνικής κοινωνίας … {Ϫ 1. h. II, Ϫ 1. h. III, Ϫ 1. h. VI,
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Ϫ 1. h. XVI, Ϫ 1. h. XVIII, Ϫ 1. h. XIX, Ϫ 1. h. XXIII, Ϫ 1. h. XXIV, Ϫ 1. h. XXVI, Ϫ 1. h. XXVII, Ϫ 1. h. XXIX, Ϫ 1. h. XXX, Ϫ 1. h.
XXXIV, Ϫ 3. e. XXXII, Ϫ 1. a, Ϫ 1. b, Ϫ 1. c, Ϫ 1. d, Ϫ 1. e, Ϫ 1. f, Ϫ 1. g, Ϫ 1. h. VIII, Ϫ 2. a, Ϫ 2. b, Ϫ 2. c, Ϫ 3. b, Ϫ 3. c, Ϫ 3.
d, Ϫ 1. h. XXXV, Ϫ 3. e. XXXIV }, αλλά και της διεθνούς κοινότητας … Ϫ 1. h. XXXIII, είναι ήδη ένοχοι, χωρίς καμία
ηθική αναστολή και θρασύτητα – λόγο του απυρόβλητου της ασυλίας τους - το έχουν δηλώσει και οι ίδιοι ευθέως ή
το έχουν αποδεχτεί δια της σιωπής των … Ϫ 2. d. I. c. 2, Ϫ 3. e. XXXI) … είναι οι εντολείς των Σωμάτων Ασφαλείας,
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και των Ενόπλων Δυνάμεων (μάλιστα έχουν ζητήσει από τις Ένοπλες Δυνάμεις
και την χρήση θανατηφόρας βίας, εκ’ μέρους του Στρατού σε ειρηνικές διαδηλώσεις … Ϫ 3. e. XV ), καθώς
συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο (Ϫ 1. h. II, Ϫ 1. h. III , Ϫ 1. h. I, Ϫ 1. h. XXXII, Ϫ 1. h. XXXIV) και την γενοκτονία
των Ελλήνων (Ϫ 3. e. XIII), ενώ ανενόχλητοι έχουν το θράσος να ξαναβάζουν υποψηφιότητες (Ϫ 2. a. I) και να
ετοιμάζουν νέα προδοτική Συνταγματική αναθεώρηση (Ϫ 3. g.) !!!)
θ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι, το Σύνταγμά μας επαφίει την τήρησή του σε όλους τους Έλληνες που διαθέτουν
Πατριωτισμό και όχι αποκλειστικά στους ειδήμονες, λαμβάνω το δικαίωμα να ερμηνεύω το Σύνταγμα σύμφωνα με
τη συνείδησή μου, κρίνοντας ποιες διατάξεις νόμων συμφωνούν με αυτό και ποιές λόγω της
αντισυνταγματικότητάς τους επιχειρούν να το καταλύσουν.
ι) Με την παρούσα, δηλώνω πολιτική ανυπακοή απέναντι σε κάθε αντισυνταγματική διάταξη του κράτους
(συμπεριλαμβάνοντας και όσες καταλύουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα), αρνούμενος να την εκτελέσω για λόγους
συνείδησης, μέχρις ότου η πολιτεία μου απαντήσει/αποδείξει αιτιολογημένα και ικανοποιητικά, βάσει του
Ανόθευτου Συντάγματος και των νόμων που συμφωνούν με αυτό, ότι οι διατάξεις τις όποιες εγώ βάση συνείδησης
δεν θεωρώ έγκυρες, πραγματικά είναι, ενώ απαιτώ προκαταβολικά πριν την όποια απάντηση από την πολιτεία, να
έχει συλλάβει και φυλακίσει, όλους τους υπόλογους για εσχάτη προδοσία, προκειμένου να αποφασίσω για κάθε
απάντηση της πολιτείας που θα λαμβάνω, σχετικά με το θέμα αυτό.
ια), Λαμβάνοντας υπόψη ότι, το δικαίωμα της αντίστασης με κάθε μέσο το αντλώ απ’ ευθείας από το
Σύνταγμα, και φροντίζοντας ώστε οι πράξεις ανυπακοής να μην εμπίπτουν σε κάποιο άρθρο του Ποινικού μας
Κώδικα (εξαιρούνται τα άρθρα που έχουν μπει ηθελημένα από τους υπόλογους για εσχάτη προδοσία και δεν
συνάδουν με το Λαϊκό κοινό αίσθημα περί Δικαιοσύνης), θεωρώ την δήλωση ανυπακοής καθ’ όλα νόμιμη και ζητώ
την υποστήριξη των κρατικών λειτουργών και των δικαστηρίων στην περίπτωση που η δράση μου φθάσει ως
αυτά. Θεωρώ επίσης, ότι κάθε πράξη εναντίων μου, που θα απορρέει από την εφαρμογή της συνταγματικής
υποχρέωσης μου, βάση του άρθρου 120 του Συντάγματος, θα πρέπει να λαμβάνεται (και από τους κρατικούς
λειτουργούς, αλλά και από την Ελληνική Δικαιοσύνη) όχι μόνον σαν μια πράξη εναντίων μου, αλλά και σαν εχθρική
πράξη ενός κατακτητή και εισβολέα, κατά της κυρίαρχης Χώρας της Ελλάδας, αλλά και κατά των Ελλήνων !!!

Η ΠΡΟΤΑΣΗ
Βάσει αυτών, προτείνω, προς όλους τους συμπολίτες μου που διαθέτουν σεβασμό προς το ανόθευτο
Σύνταγμα, επαρκή και αγνό Πατριωτισμό, και που αντιλαμβάνονται ότι δεν τηρείται το Σύνταγμα από την εξουσία,
κινδυνεύοντας να καταλυθεί με τη βία, να πράξουν κατά συνείδηση, έχοντας υπόψη τα ακόλουθα:
Το Σύνταγμα είναι η βασική συμφωνία μεταξύ των πολιτών και των εξουσιαστών, βάσει της οποίας «ο
κυρίαρχος λαός» παρέχει σε συμπολίτες του διοικητικά προνόμια. Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο αυτής της
συμφωνίας «Όλες oι εξoυσίες πηγάζoυν από τo Λαό, υπάρχoυν υπέρ αυτoύ και τoυ Έθνoυς και ασκoύνται όπως
oρίζει τo Σύνταγμα.»
Δεν υπάρχει λοιπόν διάκριση μεταξύ Λαού και εξουσίας, διότι εξουσία είναι ο Λαός που ορίζει εκφραστές
της βούλησής του σε διάφορες διοικητικές θέσεις, συγκροτώντας τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική
εξουσία. Αξίζει να προσεχθεί ότι στο πρώτο άρθρο του Συντάγματος, που ορίζει τη βασική μας συμφωνία και δεν
μπορεί να αναθεωρηθεί, η λέξη «Λαός» αρχίζει με Λ κεφαλαίο, ενώ η λέξη «εξουσία» με ε μικρό. Ακριβώς διότι ο
Λαός και η εξουσία ως δυνάμεις δεν είναι ισότιμες. Λογικό, διότι η εξουσία απορρέει από το Λαό και δύναται να
υπάρχει με την προϋπόθεση ότι τηρεί τους συμφωνηθέντες όρους. Ενώ αντίστροφα ο Λαός δύναται να υπάρχει
δίχως όρους και συγκεκριμένα, δίχως τους όρους που τίθενται σε αυτόν από την εξουσία. Ο Λαός, ως «κυρίαρχος»,
δύναται κατ’ επιλογήν να συμμορφωθεί προς τους όρους της εξουσίας, ενώ αντίστροφα, η εξουσία υποχρεούται
να συμμορφώνεται προς τους όρους που έχουν τεθεί από το Λαό και καταγράφονται με σαφήνεια στο Σύνταγμα.
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Τα ανωτέρω, αποσαφηνίζονται στο πρώτο άρθρο του Συντάγματος με την παράγραφο που ορίζει ότι:
«Θεμέλιo τoυ πoλιτεύματoς είναι η Λαϊκή κυριαρχία.»
Αξίζει να σημειωθεί πως ούτε στη βασική μας συμφωνία, ούτε σε κάποιο άλλο άρθρο του Συντάγματος, δεν
αναφέρεται ότι θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η κυριαρχία της κρατικής εξουσίας ή η κυριαρχία ξένων δυνάμεων.
Τίθεται λοιπόν το κρίσιμο ερώτημα από τους Πολίτες, ως προς την κατεύθυνση της δράσης μας, όταν
κλονίζεται από τους εξουσιαστές όχι μόνον το Σύνταγμα, όχι μόνον το συμφωνηθέν Πολίτευμα, αλλά το θεμέλιο
του Δημοκρατικού Πολιτεύματος! Επίσης, κάτι τέτοιο έχει άμεσο αντίκτυπο στην Εθνική ασφάλεια της Χώρας και
των συμφερόντων της!
Πλέον, η δράση των Ελλήνων Πολιτών έχει αποφασισθεί και αποτελεί μονόδρομο. Διότι δύο είναι οι
επιλογές: Ή διατηρούμε «με κάθε μέσο» το θεμέλιο του Δημοκρατικού Πολιτεύματος που είναι η Λαϊκή και καθ’
επέκταση η Εθνική μας Κυριαρχία, ή γινόμαστε δούλοι. Δεν υπάρχει τρίτος δρόμος, δεν υπάρχουν φίλοι, ούτε
ειδήμονες, ούτε δανειστές, στους οποίους θα μπορούσαμε να παραχωρήσουμε την Λαϊκή και καθ’ επέκταση την
Εθνική μας κυριαρχία, δίχως όρους, δίχως μια συμφωνία σαφώς καταγεγραμμένη σε ένα Σύνταγμα.
Δεν υπάρχουν διλήματα, όταν η μόνη δυνατή επιλογή τίθεται μεταξύ των όρων «κυρίαρχος» ή «δούλος».
Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή προοπτική, ούτε προοπτική μιας διεθνούς διακυβέρνησης (δείτε το τι εννοείται από τους
κυβερνώντες και ειδικά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σαν «διεθνή διακυβέρνηση», εδώ …Ϫ 3. e. XXXI,
τελευταία παράγραφος), πριν εξασφαλιστεί από τους Λαούς η Λαϊκή κυριαρχία, με όρους σαφώς
καταγεγραμμένους σε ένα Σύνταγμα.
Η κατάλυση του Συντάγματος με τη βία, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και με εκβιαστικά
νομοθετήματα προφασιζόμενα την ανάγκη του κατεπείγοντος (τα οποία είναι έξω από κάθε λογική και
παραβιάζουν το Σύνταγμα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα …. Π.χ. Ϫ 1. h. XXXII , ενώ η Δικαιοσύνη «τρέχει και δεν
φτάνει» και προς Τιμή της, να ακυρώνει με αποφάσεις της τις παρανομίες των «νομοθετών» - υποδίκων για εσχάτη
προδοσία … Ϫ 3. a.), με εκφοβισμούς μιας ενδεχόμενης πτώχευσης, με μονοδρόμους προς μια ασαφή Ευρωπαϊκή
προοπτική (Ϫ 1. h. XXXIV), και με ποινικοποίηση της υγιούς Εθνικής συνείδησης, κλονίζουν ανεπανόρθωτα το
θεμέλιο του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.
Η κατάλυση του Συντάγματος που είναι πλέον γεγονός, προτείνεται ως μονόδρομος από τους εξουσιαστές
προς επίτευξη της εξόδου μας από την κρίση, μια κρίση που οι ίδιοι δημιούργησαν με βασικό σκοπό την κατάλυση
της Συνταγματικής Δημοκρατίας και τη δουλοποίηση του κυρίαρχου Λαού. Η επιβολή μιας πολιτικής λύσης ως
μονόδρομου, είναι άσκηση βίας, και όταν δια αυτής της βίας καταλύεται το Σύνταγμα, απορρέουν τα δικαιώματα
που ορίζονται στην ακροτελευταία διάταξή του, για αντίσταση με κάθε μέσο.

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Α. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που βεβαιώνουν ότι η κρατική εξουσία δεν τηρεί το
Σύνταγμα, αλλά ούτε σέβεται και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Γεγονός που αυτομάτως προσφέρει το δικαίωμα
στον κυρίαρχο Λαό να αντισταθεί με κάθε μέσο, μέχρις ότου η ανατρεπτική αυτή σχέση που προκύπτει από
κατάχρηση εξουσίας να αποκατασταθεί.
Β. Ορίζεται το δικαίωμα αντίστασης με κάθε μέσο, ώστε να αποτραπούν παρανοήσεις που θα εξωθούσαν
τον κυρίαρχο Λαό, να παραβιάσει και ο ίδιος το Σύνταγμα. Προτεινόμενα ήπια μέσα είναι η διαφοροποίηση (ως
ένδειξη μη συναίνεσης) δια της κριτικής και της ανυπακοής και η σύνθεση δια της κατάθεσης προτάσεων και η
υποχρέωση προσφυγής μας, βάση του άρθρου 40 ΠΚΔ, προς την Ελληνική Δικαιοσύνη, όταν διαπιστώνουμε
έκνομες ή επικίνδυνες πράξεις, που υποβοηθούν ή απορρέουν από την εσχάτη προδοσία.
Γ. Ζητείται από την εξουσία, νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική, να αναγνωρίσει επισήμως τα
δικαιώματα που απορρέουν από την ενεργοποίηση της ακροτελευταίας διάταξης του Συντάγματος, σε κάθε
περίπτωση που αυτή δεν τηρεί το Σύνταγμα. Τεκμηριώνεται ότι, τα δικαιώματα αυτά τα κατέχουμε βάσει της
υπάρχουσας νομολογίας, αλλά παρανόμως απαγορεύονται ή αποσιωπούνται.
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Δ. Τεκμηριώνεται, ότι η πολιτική ανυπακοή, οχυρώνει τη Δημοκρατία και προάγει το Δημόσιο συμφέρον.

Α) ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, ΟΤΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι το δικαίωμα αντίστασης με κάθε μέσο, απορρέει κάθε φορά που η εξουσία δεν
τηρεί το Σύνταγμα και όχι μόνον στην περίπτωση που αυτό έχει καταλυθεί οριστικά. Αμέτρητες είναι πλέον οι
μηνύσεις πολιτών προς τα Ελληνικά και Διεθνή δικαστήρια (έχουν ξεπεράσει τις 30,000 !!!), που μας παρέχουν
πληθώρα αντισυνταγματικών διατάξεων ή άλλων που παραβιάζουν κατάφωρα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και
καταγγέλλουν τους πολιτικούς με άψογα τεκμηριωμένα στοιχεία, όχι μόνον για κατά συρροήν παραβιάσεις του
Συντάγματος αλλά και για το έσχατο κακούργημα της Εσχάτης Προδοσίας. Το γεγονός ότι οι μηνύσεις αυτές στην
πλειοψηφία τους δεν εκδικάζονται, και αν δικαστούν δεν τελεσιδικούν με παρεμβολές της κυβέρνησης ή
προωθούνται προς τη Βουλή και μπαίνουν στο αρχείο, αποτελεί άλλη μια απόδειξη της κατά συρροήν κατάχρησης
εξουσίας τόσο από τους πολιτικούς όσο και από κάποιους δικαστές.
Δεν απαιτείται λοιπόν να αποδείξω εδώ ότι η εξουσία δεν τηρεί το Σύνταγμα, διότι επισυνάπτω στην
παρούσα κάποιες από αυτές τις άψογα τεκμηριωμένες αγωγές/μηνύσεις/αναφορές/εξώδικα. Το γεγονός ότι δεν
εκδικάστηκαν από τον Άρειο Πάγο αλλά προωθήθηκαν προς τη Βουλή, όπου κάποιες ανακοινώθηκαν προς το σώμα
και κάποιες άλλες όχι, ίσως να «αθωώνει» τους μηνυόμενους πολιτικούς δια της παραγραφής ή της αναβολής της
εκδίκασης επ’ αόριστο (μια και το αδίκημα της Έσχατης Προδοσίας είναι διαρκές και απαράγραπτο, ενώ θα
δικαστεί ακόμη και μετά την απελευθέρωση, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα και τον ποινικό μας κώδικα),
ακυρώνει όμως την άποψη πως δεν συμβαίνουν συνταγματικές παραβάσεις και μάλιστα κατά συρροήν, πως οι
πολιτικοί μας δεν έχουν ανάγει την κατάχρηση εξουσίας σε επάγγελμα, και πως δεν έχει συντελεστεί το
κακούργημα της Εσχάτης Προδοσίας.
Για τον κυρίαρχο Λαό, με του οποίου την νοημοσύνη δεν πρέπει να παίζουν οι εξουσιαστές, το γεγονός της
κατά συρροήν «παραγραφής» των αδικημάτων τους αποτελεί απόδειξη ότι δεν τηρούν το Σύνταγμα, όχι από
αμέλεια, αλλά από δόλο και πρόθεση, διότι έχουν ανάγει την κατάχρηση εξουσίας σε προσοδοφόρο επάγγελμα. Η
προσθήκη του άρθρου 86 στο Σύνταγμα, δια του οποίου απολαμβάνουν μια Θεϊκή πλέον ασυλία για όλες τις
ποινικές τους παραβάσεις (με τον τρόπο που οι ίδιοι το εφαρμόζουν και αντίκειται πλήρως με τις τελεσίδικες
αποφάσεις του ανωτάτου Δικαστηρίου του Στρασβούργου), αποτελεί την χειρότερη εκτροπή του Συντάγματος, δια
της οποίας η Λαϊκή κυριαρχία περνά από τον κυρίαρχο Λαό στους εξουσιαστές. Το άρθρο 86, με τον τρόπο που
εφαρμόζεται, αναιρεί τα πρώτα δύο άρθρα του Συντάγματος που ορίζουν τον λαό ως κυρίαρχο και έρχεται σε
αντίθεση με την ακροτελευταία διάταξη παρ. 3 σύμφωνα με την οποία «O σφετερισμός, με oπoιoνδήπoτε τρόπo,
της λαϊκής κυριαρχίας και των εξoυσιών πoυ απoρρέoυν από αυτή διώκεται μόλις απoκατασταθεί η νόμιμη
εξoυσία..» Επίσης και βάση του άρθρου 28 παρ.1 του Συντάγματος, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα υπερισχύουν κάθε
διάταξης, ειδικά όταν παραβιάζονται σωρεία δικαιωμάτων, όπως της Ισότητας, της Ισονομίας κ.α., δικαιώματα που
κατάφωρα παραβιάζει το άρθρο 86 του Συντάγματος, βάση του εφαρμοζόμενου τρόπου και οι νόμοι που
απορρέουν από αυτό!!! Η κατ’ εξακολούθησιν σύνταξη, ψήφιση και υπογραφή αντισυνταγματικών διατάξεων
αποτελεί έναν από τους πολλούς τρόπους σφετερισμού της λαϊκής κυριαρχίας, και το γεγονός ότι δεν διώκεται
δηλώνει πως δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη η νόμιμη εξουσία.
Η νομιμότητα της σημερινής εξουσίας, στοιχειοθετείται μάλλον από τις φήμες των μισθωμένων ΜΜΕ παρά
από μία προσεκτική αντιστοίχηση των έργων της με τις διατάξεις του Συντάγματος. Διότι σύμφωνα με το άρθρο 82,
«Η κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της Χώρας, σύμφωνα με τους ορισμούς του
Συντάγματος και των νόμων.» και όχι παραβιάζοντας το Σύνταγμα κατά συρροήν, όπως συμβαίνει σήμερα. Η
ανακάλυψη έστω και μίας αντισυνταγματικής διάταξης στο έργο της νομοθετικής εξουσίας (εδώ η Δικαιοσύνη
«τρέχει και δεν φτάνει» και προς Τιμή της, να ακυρώνει με αποφάσεις της τις παρανομίες των «νομοθετών» υποδίκων για εσχάτη προδοσία … Ϫ 3. a.), θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητά της, ενώ η εκτέλεση έστω και
μίας αντισυνταγματικής διάταξης (Ϫ 1. h. XXXII), θέτει σε αμφισβήτηση τη νομιμότητα της κυβέρνησης,
προσφέροντας στους Πολίτες το δικαίωμα της ανυπακοής και της αντίστασης με κάθε μέσο, όπως ορίζει το
άρθρο 120 !!!
Σύμφωνα με το άρθρο 59, που ορίζει τα καθήκοντα των βουλευτών, οι βουλευτές πριν αναλάβουν τα
καθήκοντά τους, ορκίζονται να είναι πιστοί στην Πατρίδα και το Δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούν στο
Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους. Η σύνταξη, ψήφιση και
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υπογραφή προς εκτέλεση αντισυνταγματικών νόμων, αποτελεί μια αδιάσειστη απόδειξη ότι παραβαίνουν τον όρκο
τους, με αποτέλεσμα να χάνουν τη νομιμότητα εκπροσώπησης του κυρίαρχου Λαού (ουσιαστικά να εκπίπτουν
αυτομάτως του αξιώματος τους και άρα να μην έχουν ασυλία). Σε ένα πραγματικά Δημοκρατικό πολίτευμα, πιστό
στις αξίες του Ελληνικού πολιτισμού όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία, ο Λαός έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον
βουλευτή που παρέβη τον όρκο του, αντικαθιστώντας τον με κάποιον άλλον που θα εκτελεί πιο ευσυνείδητα τα
καθήκοντά του. Δεν έχει λοιπόν καμία σχέση η ασυλία των βουλευτών, με την αληθινή Δημοκρατία. Γεγονός
άλλωστε που ορίζεται σαφώς και από το σημερινό μας Σύνταγμα, σύμφωνα με το οποίο «O σφετερισμός, με
oπoιoνδήπoτε τρόπo, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξoυσιών πoυ απoρρέoυν από αυτή διώκεται.» (άρθρο 120)
Ο συνήθης τρόπος σφετερισμού της λαϊκής κυριαρχίας από τους βουλευτές, είναι η μη τήρηση των
προεκλογικών τους υποσχέσεων, η παράβαση του όρκου περί τήρησης του Συντάγματος και η μη εκπλήρωση με
ευσυνείδητο τρόπο των καθηκόντων τους. Γεγονότα που συνιστούν τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και
της κατάχρησης εξουσίας στην καλύτερη περίπτωση, ενώ στη χειρότερη φθάνουν ως την εκχώρηση της Εθνικής μας
κυριαρχίας που συνιστά το κακούργημα της Εσχάτης Προδοσίας. Με ποια λογική λοιπόν, κάτω από αυτές τις
συνθήκες, οι βουλευτές μας διεκδικούν την ασυλία; Μια ασυλία που ακόμη και αν τους παρέχονταν από το νόμο
είναι ανέντιμο να τη διεκδικήσουν! Διότι η διεκδίκησή της αποτελεί απόδειξη μη ευσυνείδητης εκπλήρωσης των
καθηκόντων τους.
Άλλωστε, η «ασυλία» ανήκει στον κυρίαρχο Λαό και όχι στους εξουσιαστές, για τον απλούστατο λόγο ότι
είναι κυρίαρχος του εαυτού του και της Χώρας του, ενώ οι εξουσιαστές ορίζονται μόνον κατόπιν κάποιας
συμφωνίας την οποία οφείλουν να τηρήσουν. Ο κυρίαρχος λαός υπάρχει δίχως καμία πρότερη συμφωνία. Υπάρχει
διότι γεννήθηκε εδώ, διότι εδώ γεννήθηκαν και οι πρόγονοί του, διότι του ανήκει αυτή η γης, και διότι εν τέλει, δεν
έχει άλλη επιλογή. Δεν κατοικούμε λοιπόν εδώ, κατόπιν κάποιας συμφωνίας, διότι δεν μας παραχωρήθηκε η
Ελληνική Γη με όρους από κάποιους. Διότι η Ελληνική Γη είναι το σπίτι μας, και σύμφωνα με το Σύνταγμα που
οφείλουν να σέβονται οι εξουσιαστές, το σπίτι μας είναι άσυλο.
Η ασυλία επομένως ανήκει στο λαό και όχι στους εξουσιαστές. Και η αντιστροφή αυτού του όρου δια της
προσθήκης των άρθρων 61, 62, και 86 (ειδικά με τον τρόπο που αυτά ετσιθελικά εφαρμόζονται) αποτελεί τη
χειρότερη συνταγματική εκτροπή, που κλονίζει το θεμέλιο του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Βάσει του
Συντάγματος, οι Πολίτες που επιθυμούν να λάβουν τους ρόλους κάποιας εξουσίας, τους αναλαμβάνουν με τη
θέλησή τους και την υπόσχεση ότι θα τηρήσουν τη συμφωνία. Ορκίζονται πίστη στο Σύνταγμα, και στους νόμους.
Και για το λόγο αυτό όταν παραβαίνουν τον όρκο τους και τη συμφωνία πρέπει να τιμωρούνται και μάλιστα
αυστηρά. Διότι η ανάληψη ενός ρόλου εξουσίας ήταν δική τους επιλογή, και είχαν τη γνώση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από αυτήν. Σε αντίθεση προς τον κάθε Έλληνα πολίτη, ο οποίος δεν επέλεξε να κατοικήσει σε αυτή τη
χώρα αλλά του έτυχε, δεν μας υποσχέθηκε κάτι, δεν ορκίστηκε να σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους, και αν
ορκίστηκε ενδέχεται να μην το έπραξε κατά συνείδηση. Όλα αυτά παρέχουν στον κοινό Έλληνα Πολίτη μια
ασυλία, την οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να δικαιούνται οι εξουσιαστές.
Το γεγονός ότι οι Έλληνες Πολίτες βρέθηκαν μέσα στην Πολιτεία κατά σύμπτωση, ενώ οι εξουσιαστές
ανέλαβαν έναν ρόλο εξουσίας κατά συνείδηση, και το γεγονός ότι οι πρώτοι δεν έδωσαν ούτε παρέβησαν κάποια
υπόσχεση, ενώ οι δεύτεροι απολαμβάνουν ένα πλήθος προνομίων χάρη σε μια βαρύτατη υπόσχεση (Όρκος) που
κατά συνείδηση έδωσαν, παρέχει ασυλία στους πρώτους και βαρύτατες ποινικές ευθύνες στους δεύτερους, κάθε
φορά που παραβιάζουν το Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό.
Αφού λοιπόν το αίτημα της ασυλίας από τους βουλευτές αποτελεί τη χειρότερη συνταγματική εκτροπή την
οποία οι ίδιοι επινόησαν προς εξυπηρέτηση ιδιοτελών σκοπών και όχι του δημοσίου συμφέροντος, πρέπει
επειγόντως να αναιρεθεί, αίροντας παράλληλα και το δικαίωμα της «παραγραφής» ή της αναβολής της εκδίκασης
επ’ αόριστο, ώστε επιτέλους να εκδικαστούν οι υποθέσεις τους και να αποδειχθεί το αυτονόητο: Ότι έχουν
προδώσει τον κυρίαρχο Λαό, καταλύοντας το Σύνταγμα.

Β) ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ
Το δικαίωμα της αντίστασης προκύπτει, όταν οι εξουσιαστές δεν τηρούν το Σύνταγμα, δηλαδή τη βασική
μας συμφωνία βάσει της οποίας ανέλαβαν ρόλους εξουσίας. Ξαναθυμίζω λοιπόν ότι στη βασική μας συμφωνία
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ορίζεται με σαφήνεια πως κυρίαρχος είναι ο Λαός, ενώ οι εξουσιαστές αποκτούν το δικαίωμα να νομοθετούν, να
εκτελούν και να δικάζουν, μόνον κατόπιν κάποιας συμφωνίας και μόνον καθ’ όσον την τηρούν.
Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: Ποιος θα δικάζει τους εξουσιαστές, όταν αθετούν τη συμφωνία τους; Κατ’ εκτροπή της
βασικής συμφωνίας μας που ορίζεται στο πρώτο άρθρο του Συντάγματος, οι εξουσιαστές απαντούν ότι
αναλαμβάνουν οι ίδιοι να δικάζουν τους ίδιους κάθε φορά που αθετούν τη συμφωνία μας! Και ότι εν τέλει δεν
χρειάζεται να αυτοδικάζονται διότι έχουν αποκτήσει ασυλία!!
Η βουλευτική ασυλία στην Ελλάδα, εν έτει 2014, είναι ισχυρότερη από το αλάθητο του Πάπα κατά τον Μεσαίωνα!
Γεγονός που αποδεικνύει ότι ο Ευρωπαϊκός Μεσαίωνας ωχριά μπροστά στον σύγχρονο Ελληνικό! Το γεγονός ότι και
σε άλλες χώρες του πλανήτη μας κυριαρχεί μεσαίωνας, δεν δικαιώνει την κατάλυση του Δημοκρατικού
πολιτεύματος από τους εξουσιαστές μας. Διότι η έννοια της Δημοκρατίας πηγάζει από τη λογική, και όχι από
παραδείγματα άλλων παραφρόνων λαών που ισχυρίζονται για το θεαθείναι ότι έχουν Δημοκρατία.
Το δικαίωμα αντίστασης με κάθε μέσο, παρέχεται από την ακροτελευταία διάταξη σε όλους τους Έλληνες Πολίτες
άμεσα, και όχι μέσω της εξουσίας. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν άδεια από την Αστυνομία, τον Εισαγγελέα, τον
Δήμαρχο ή κάποιον αρμόδιο Υπουργό, για να αντισταθούμε, με κάθε μέσο, κάθε φορά που συνειδητοποιούμε ότι
το Σύνταγμα δεν τηρείται. Αξίζει να επαναλάβω ότι δεν χρειάζεται να αποδείξουμε πως κινδυνεύει να καταλυθεί η
Δημοκρατία για να ενεργοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα. Διότι το δικαίωμα μας παρέχεται κάθε φορά που
εντοπίζουμε έστω και μία αντισυνταγματική διάταξη δια της οποίας επιχειρείται η κατάλυση του Συντάγματος.
Άλλωστε δεν θα είχε νόημα, να αντιδράσουμε όταν σπάσει τελείως το γυαλί, αφού υποχρεούμαστε να
καταγγείλουμε το επιχείρημα της θραύσης του, αμέσως μόλις εμφανιστεί η πρώτη ρωγμή.
Δικαιούμαστε και υποχρεούμαστε, σύμφωνα με την ακροτελευταία διάταξη, να αντιστεκόμαστε με κάθε μέσο,
διότι σε εμάς και όχι στην εξουσία, επαφίεται η τήρηση του Συντάγματος. Η διάκριση αυτή γίνεται για ευνόητους
λόγους, διότι κατάχρηση εξουσίας δεν μπορεί να γίνει από το Λαό, παρά μονάχα από τους εξουσιαστές. Αφού το
Σύνταγμα είναι μια συμφωνία δια της οποίας προστατευόμαστε από τον κίνδυνο κατάχρησης εξουσίας, όταν
αναθέτουμε ρόλους εξουσίας σε κάποια πρόσωπα, δεν είναι δυνατόν να αναθέσουμε στα πρόσωπα αυτά και την
ευθύνη τήρησης της συμφωνίας μας!
Οι ευθύνες λοιπόν μεταξύ των Ελλήνων Πολιτών διανέμονται ως εξής: Οι μεν εξουσιαστές είναι υπεύθυνοι για την
ορθή εκτέλεση του έργου που έχουν αναλάβει, ο δε κυρίαρχος Λαός για την επίβλεψη ότι το έργο αυτό εξελίσσεται
ορθά σύμφωνα με τη λογική μας και αντικειμενικώς ορθά σύμφωνα με το Σύνταγμα. Η παραβίαση λοιπόν του
Συντάγματος, είναι ευνόητο ότι δεν προκαλεί μόνον την αντίδρασή μας αλλά και το δικαίωμα να δικάσουμε τα
πρόσωπα που ανέλαβαν κάποιους ρόλους εξουσίας και δεν τους εκτέλεσαν σωστά. Η άποψη ότι οι ίδιοι θα
δικάσουν τον εαυτό τους, ή ότι θα διανείμουν μεταξύ τους το έργο της εκδίκασης δίχως να ερωτηθεί ο κυρίαρχος
Λαός, αποτελεί άλλη μια μορφή κατάχρησης εξουσίας που επίσης πρέπει να προκαλεί τη αντίδρασή μας και να
εκδικάζεται από εμάς.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΣΟ: Η ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΩΣ ΠΡΑΞΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΝΟΜΟΥΣ
Επειδή η τήρηση του Συντάγματος δεν επαφίεται στους ειδήμονες αλλά στο Λαό, και συγκεκριμένα στους
Έλληνες που διαθέτουν Πατριωτισμό, είμαστε υπεύθυνοι όλοι μας και όχι μόνον οι ειδήμονες. Η άποψη ότι οι
ειδήμονες μόνον μπορούν να ερμηνεύουν ορθά το Σύνταγμα δεν ευσταθεί, και απορρίπτεται από το γεγονός ότι οι
δημιουργοί του, προσφέρουν το δικαίωμα της αντίστασης σε όλους τους Έλληνες και όχι μόνον στους ειδήμονες με
την αιτιολογία της προστασίας του από παρερμηνείες. Τούτο βέβαια δεν σημαίνει πως δικαιούται ο κάθε ένας να
αντιστέκεται με κάθε μέσο πριν ερευνήσει προηγουμένως και συνειδητοποιήσει, τόσο το πνεύμα του Συντάγματος
όσο και τις συνέπειες των πράξεών του. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται ο εξής τρόπος δράσης:
Κάθε φορά που κάποιος πολίτης έχει τη βεβαιότητα ή έστω και υπόνοιες μη τήρησης του Συντάγματος,
συντάσσει μία ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ της συγκεκριμένης διάταξης ή ενός συνόλου
διατάξεων ή μιας συμπεριφοράς κρατικών λειτουργών και την καταθέτει ως ΑΝΑΦΟΡΑ σε μια αρμόδια δημόσια
υπηρεσία ζητώντας αιτιολογημένη απάντηση μέσα σε ορισμένη προθεσμία σύμφωνα με το νόμο . Αν δια της
συγκεκριμένης αντισυνταγματικής διάταξης ασκείται βία από την εξουσία προς τον Πολίτη, απαιτείται επί
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παραδείγματι βιαίως ένα χρηματικό ποσό, κατάσχεση περιουσίας, άρση του ασύλου κλπ, τότε έχουμε την
περίπτωση όπου κάποιος, νομοθέτης ή δημόσιο όργανο, επιχειρεί να καταλύσει το Σύνταγμα ασκώντας βία,
υποπίπτοντας στην παράγραφο 4 της ακροτελευταίας διάταξης του Συντάγματος. Γεγονός που εγείρει το δικαίωμα
της πολιτικής ανυπακοής, ως πράξης μη συμμετοχής στην καταλυτική προς το Σύνταγμα διάταξης. Επίσης, πρέπει
να καταθέτουμε άμεσα μήνυση/ασφαλιστικά μέτρα (εάν ο Εισαγγελέας μετά την αναφορά μας δεν το κάνει
αυτεπάγγελτα, ως οφείλει, ή δεν μας δώσει πειστικές απαντήσεις ότι το αδίκημα που νομίζουμε ότι διαπράττεται,
δεν είναι πραγματικά αδίκημα) κατά όσων προσπαθούν να εφαρμόσουν τέτοιες διατάξεις, για συνεργούς σε
εσχάτη προδοσία.
Διότι, «ο σιωπών δοκεί συναινείν», καθώς η σιωπή σημαίνει συμμετοχή, συνενοχή και συναίνεση. Η δήλωση
επιφύλαξης ως προς τη συνταγματικότητα των διατάξεων ή των πράξεων δια των οποίων απαιτείται βίαια από το
κράτος η συναίνεση, σε συνδυασμό με μια δήλωση ανυπακοής ως προς τις συγκεκριμένες διατάξεις μέχρις ότου
αυτές εναρμονιστούν προς το Σύνταγμα, ή μέχρις ότου ερμηνευτούν από τους αρμόδιους του κράτους και δια της
ερμηνείας λάβουν την αποδοχή μας, αποτελούν το δεύτερο μέσο αντίστασης σε περιπτώσεις μη τήρησης του
Συντάγματος και «εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία».
Η άρνηση συναίνεσης σε αντισυνταγματικές διατάξεις και εντολές κρατικών λειτουργών, αποτελεί δικαίωμα
και υποχρέωση κάθε ευσυνείδητου πολίτη σύμφωνα με την παρ. 4 της ακροτελευταίας διάταξης. Η πληρωμή
λοιπόν με αντισυνταγματικό νόμο τελών κυκλοφορίας, τελών επιτηδεύματος, διοδίων, εκτάκτων εισφορών κ.α.,
αποτελεί πράξη συναίνεσης δια της οποίας τεκμηριώνεται η συνενοχή στην παραβίαση του Συντάγματος και στο
επιχείρημα κατάλυσής του. Το γεγονός άλλωστε, ότι το Σύνταγμα έχει καταλυθεί και το καθεστώς προσπαθεί με
κάθε τρόπο να μετατρέψει τον Λαό από κυρίαρχο σε υπήκοο, δεν οφείλεται μόνον στις αυθαιρεσίες των
εξουσιαστών, αλλά κυρίως στην «συναίνεση» του Λαού προς αυτές δια της «σιωπής», της «συμμετοχής» και της
«υπακοής», που όμως το καθεστώς με δόλια μέσα επιβάλει στον Λαό, μέσω της πολιτικής εξαπάτησης, μέσω της
αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος, μέσω του παρανόμου τρόπου της εφαρμογής της Λαϊκής βούλησης (50
έδρες στο κυρίαρχο συνδυασμό, Λευκή ψήφος , κτλ), μέσω των δυνάμεων καταστολής, μέσω των συνεχώς
ελεγχόμενων ΜΜΕ / «ειδήσεων» και μέσω του κλίματος φόβου και ανασφάλειας που το ίδιο δημιουργεί επί
σκοπού στην κοινωνία κ.α.
Το γεγονός ότι ο Λαός από κυρίαρχος της Χώρας του, μπορεί δυστυχώς εύκολα να μετατραπεί σε υπήκοο,
οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός (που το καθεστώς γνωρίζει καλά), δηλαδή ότι δεν διάβασε ποτέ το
Σύνταγμα, αφήνοντας εν λευκώ σε άλλους, τόσο τις αναθεωρήσεις του και τις ερμηνείες, όσο και την εφαρμογή
του. Για τον λόγο αυτόν ο κυρίαρχος κάποτε Λαός, δεν πρόσεξε ότι πουθενά το Σύνταγμα δεν μας ζητά υπακοή!
Αυτό είναι εύκολο να διερευνηθεί πληκτρολογώντας τη ρίζα «υπακ» και πατώντας το πλήκτρο Find στην μπάρα της
αναζήτησης ενός internet browser. Η πρώτη λέξη «υπακοή» εμφανίζεται στο άρθρο 16, ως αίτημα προς τους
Ακαδημαϊκούς και τους διδασκάλους, δηλαδή προς κρατικούς λειτουργούς. Το δεύτερο «υπακ» εμφανίζεται στο
άρθρο 59 που τιτλοφορείται «Καθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών», διευκρινίζοντας ότι οι βουλευτές πριν
αναλάβουν τα καθήκοντά τους, δίνουν στο Βουλευτήριο και σε δημόσια συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο:
«Ορκίζομαι… να είμαι πιστός στην Πατρίδα και στο Δημοκρατικό Πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους
νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντα μου» Το τρίτο «υπακ» εμφανίζεται στο θεματικό ευρετήριο
το οποίο μας παραπέμπει στο άρθρο 87 παρ. 2, όπου διαβάζουμε ότι «Οι δικαστές κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους υπόκεινται μόνον στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούνται να
συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος».
Οι μόνοι λοιπόν που σύμφωνα με το Σύνταγμα οφείλουν να υπακούν στο Σύνταγμα και στους νόμους είναι οι
κρατικοί λειτουργοί και συγκεκριμένα, οι διδάσκαλοι, οι βουλευτές και οι δικαστές. Για τον εξής απλούστατο λόγο:
Διότι ως υπάλληλοι που εμείς ο κυρίαρχος Λαός τους έχουμε θέσει κάποιες αρμοδιότητες, οφείλουν να μας
υπακούν, και γίνονται κατά συνέπεια σε όλη τη διάρκεια της θητείας τους, υπήκοοί μας. Εξαίρεση αποτελεί ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 33, ορίζεται ως φύλακας του Συντάγματος και όχι ως
υπάλληλος που υπόκειται σε αυτό, όπως όλοι οι κρατικοί λειτουργοί. Δυστυχώς, όμως και αυτός σήμερα είναι
συμμέτοχος, συνεργός και συναυτουργός στην εσχάτη προδοσία !!!
Με τον όρο λοιπόν «Έλλην υπήκοος», αναφερόμαστε μόνον στους κρατικούς λειτουργούς που έχουν
αναλάβει θέσεις εξουσίας, και όχι προς όλους τους Έλληνες Πολίτες. Διότι οι Έλληνες πολίτες είναι ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ του
εαυτού τους και της χώρας τους, και δεν είναι δυνατόν ένας κυρίαρχος να δηλώνει υπακοή. Και μάλιστα, υπακοή
προς τους υπαλλήλους του!!!
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Αφού το Σύνταγμα δεν υποχρεώνει τους Έλληνες Πολίτες σε υπακοή, και αφού οι εξουσιαστές ως
υπάλληλοί μας δεν δικαιούνται να το κάνουν, συμπεραίνουμε ότι η έννοια της υπακοής που απαιτείται δια των
νόμων, είναι μια επινόηση των εξουσιαστών δια της οποίας από υπήκοοι έγιναν κυρίαρχοι, μετατρέποντας σε
υπηκόους τους εμάς. Αφού λοιπόν, σε κανένα μέρος το Σύνταγμα δεν υποχρεώνει σε υπακοή τον κυρίαρχο Λαό,
συμπεραίνουμε πως κάθε αίτημα υπακοής από τους κρατικούς λειτουργούς, πηγάζει ή από αντισυνταγματική
διάταξη, ή από κατάχρηση εξουσίας και πρέπει να καταγγελθεί.
Μελετώντας το Σύνταγμα από την αρχή, διαπιστώνουμε ότι στο πρώτο μέρος ορίζει τη μορφή του
πολιτεύματος, ενώ στο δεύτερο μέρος τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών. Αξίζει να διευκρινιστεί,
ότι δεν γίνεται λόγος για «δικαιώματα και υποχρεώσεις»! (δείτε ΜΕΡOΣ ΔΕΥΤΕΡO Ατομικά και κοινωνικά
δικαιώματα») Βέβαια, στο άρθρο 7 αναφέρεται η έννοια της ποινής και ότι καμιά ποινή δεν μπορεί να επιβληθεί
χωρίς νόμο που φυσικά πρέπει να συμφωνεί με το Σύνταγμα. Δεν γίνεται όμως λόγος για επιβολή ποινής λόγω
ανυπακοής. Η ποινή λειτουργεί ως μέσο περιορισμού της επικινδυνότητας που ενδέχεται να εμφανίσουν κάποιοι
Πολίτες για διάφορους λόγους όπως ψυχολογικοί, οικονομικοί, εγωϊστικοί κλπ. Δεν αναφέρεται όμως κάπου στο
Σύνταγμα, ότι μπορεί να επιβληθεί ποινή για λόγους ανυπακοής, με εξαίρεση τους κρατικούς λειτουργούς οι οποίοι
οφείλουν να υπακούν εξ’ αιτίας του ρόλου που συνειδητά έχουν αναλάβει.
Στο τρίτο μέρος του Συντάγματος, αναπτύσσεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της Πολιτείας, και
μόνον στο τέταρτο μέρος γίνεται λόγος για υποχρέωση των Πολιτών έναντι της Πολιτείας η οποία είναι μία: Ο
σεβασμός προς το Σύνταγμα και η αντίσταση με κάθε μέσο, εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με
τη βία! Συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή και την υποχρέωση υπηρεσίας στον στρατό, διαπιστώνουμε πως πρόκειται
ξανά για την ίδια υποχρέωση αντίστασής μας εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να καταλύσει τη συνταγματική
Δημοκρατία μας και να μας πάρει την Εθνική κυριαρχία. Σχετικά με την υποχρέωση πληρωμής φόρων, το Σύνταγμα
ζητά τη δίκαιη συμμετοχή μας στα δημόσια βάρη δια της συνεισφοράς ενός μέρους των εσόδων μας αναλογικά
προς την φοροδοτική μας ικανότητα και σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογεί την απαίτηση από τους εξουσιαστές
πληρωμής ποσών που δεν διαθέτουμε και μάλιστα δια της βίας. Επιπροσθέτως, οι φόροι θα πρέπει να έχουν
ανταποδοτικό χαρακτήρα και όχι ληστρικό (Ϫ 4. e. XIX, Ϫ 3. e. I, Ϫ 3. e. II, Ϫ 3. e. III, Ϫ 3. e. IV, Ϫ 3. e. VII, Ϫ 3. e. XIV, Ϫ
3. e. XXIII, Ϫ 3. e. XXXIII, Ϫ 4. e. I, Ϫ 4. e. V, Ϫ 4. e. VI, Ϫ 4. e. VIII, Ϫ 4. e. IX, Ϫ 4. e. XV, Ϫ 4. e. XVI, Ϫ 4. e. XVII), όπως
έχουν οι σημερινοί, διότι και σύμφωνα με το άρθρο 2 του Συντάγματος: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας
του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.»
Σεβασμός και όχι υπακοή λοιπόν! Διότι το Σύνταγμα είναι ένα σοφότατο έργο, που μας παρέχει ένα πλήθος
δικαιωμάτων με μία και μοναδική υποχρέωση: να το σεβόμαστε και να αγωνιζόμαστε με κάθε μέσο για την τήρησή
του! Να γιατί οι εξουσιαστές επιχειρούν να το αντικαταστήσουν με υπερνόμους (φυσικά πάντα υπέρ των συνεργών
και συναυτουργών τους στην εσχάτη προδοσία, δηλαδή των τοκογλύφων τραπεζιτών και του κάθε είδους
αρπακτικού Ϫ 1. h. XXXIV) στα πλαίσια μιας Ευρωπαϊκής προοπτικής (θυμηθείτε εδώ, ότι όταν μπήκαμε με
δημοψήφισμα {στις 8 Δεκεμβρίου 1974, που εκτός των πολιτειακών αλλαγών, επικύρωνε και την γραμμή του Κ.
Καραμανλή για ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ} στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα {ΕΟΚ}, προσχωρήσαμε με την
λογική μιας ισότιμης συνεργασίας κρατών-Εθνών για το καλό όλων, ενώ η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση {ΕΕ} και για
την οποία ποτέ δεν έγινε δημοψήφισμα, ενώ ΔΕΝ αποτελεί συνέχεια της ΕΟΚ, όπως λανθασμένα πιστεύουν
μερικοί, αποδεικνύεται σήμερα περίτρανα ότι είναι ένα νέο υπερκράτος, το οποίο θα καταπιεί όλα τα κράτη-Έθνη
και θα τα καταστήσει φέουδα της, δίδοντος την απόλυτη εξουσία σε τοκογλύφους τραπεζίτες και κάθε άλλου
είδους κοράκια, ενώ ταυτόχρονα θα μετατρέψουν τους Λαούς με την βία, δούλους τους και χωρίς καμιά Εθνική
ταυτότητα), με υπερνόμους (Λεόντειες συμφωνίες !!!) γραμμένους από τεχνοκράτες οι οποίοι σκοπεύουν να μας
μετατρέψουν οριστικά από κυρίαρχους σε υπήκοους, δίχως Σύνταγμα, δίχως κράτος και δίχως Δικαιοσύνη (Ϫ 1. h.
II). Από τεχνοκράτες που σχεδιάζουν να μας απαγορεύσουν ακόμη και την καλλιέργεια λαχανόκηπων, ακόμη και
την πρόσβαση στο νερό, το οποίο θα ανήκει σε μονοπωλιακές πολυεθνικές, όπως η Monsato. (Codex Alimentarious)
… http://psekasmata.blogspot.gr/2013/08/o-codex-alimentarius-monsanto.html Και όλα αυτά, πάλι υποτίθεται για
εμάς, αλλά ΧΩΡΙΣ εμάς, διότι ως συνήθως ΠΟΤΕ δεν ερωτηθήκαμε !!!

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΣΟ: Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
Τα πρώτο μέσο, λειτουργεί ως τρόπος κριτικής του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος, που σύμφωνα με τα
δεδομένα δεν είναι πλέον Δημοκρατικό και ως τρόπος διαφοροποίησης των Πολιτών που η συνείδησή τους δεν
τους επιτρέπει να συναινούν σε πράξεις αντιδημοκρατικές, όταν αυτές επιβάλλονται δια της βίας από την εξουσία.
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Η πολιτική ανυπακοή, όπως ορίζεται στην παρούσα πρόταση, ως πράξη που προτείνεται από το Σύνταγμα και δεν
εμπίπτει σε κάποιο άρθρο του ποινικού μας κώδικα, είναι μια πράξη νόμιμης άμυνας απέναντι στην κρατική βία,
που συντελείται δίχως χρήση βίας. Η μη χρήση βίας απέναντι στους βιαστές, αποτελεί απόδειξη του γεγονότος της
διαφοροποίησης ως προς τον τρόπο. Ενώ η απαίτηση τήρησης του Συντάγματος προς τους εξουσιαστές που
έπαψαν να το τηρούν, αποτελεί απόδειξη του γεγονότος της διαφοροποίησης ως προς τον βαθμό συνείδησης.
Ο τεκμηριωμένα πλέον με τους δύο πρώτους όρους υψηλός βαθμός συνείδησης, επιτρέπει στους πολιτικά
ανυπάκουους, να χρησιμοποιήσουν ένα τρίτο μέσο αντίστασης που βασίζεται στη σύνθεση. Τους παρέχει το
δικαίωμα να προτείνουν στην εξουσία τόσο τη νομοθετική όσο την εκτελεστική και τη δικαστική, νόμους που
συμφωνούν με το σύνταγμα, προς αντικατάσταση των αντίστοιχων αντισυνταγματικών, και γενικότερα έναν
Δημοκρατικότερο τρόπο διακυβέρνησης.
Το δεύτερο προτεινόμενο μέσο, λειτουργεί ως άλλη μια απόδειξη, ότι η πολιτική ανυπακοή όπως ορίζεται
στην παρούσα πρόταση, δεν στοχεύει στην κατάλυση της έννομης τάξης και της εύρυθμης λειτουργίας του
κράτους, ενώ απεναντίας, τίθεται ως μια πρόταση εξυγείανσης.

Γ) ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ ΠΟΥ
ΟΧΥΡΏΝΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, σε υπακοή υποχρεούνται μόνον οι κρατικοί λειτουργοί, και συγκεκριμένα οι
Ακαδημαϊκοί και διδάσκαλοι, (άρθρο 16), οι βουλευτές (άρθρο 59) και οι δικαστές (άρθρο 87). Συγκεκριμένα για
τους δικαστές αναφέρεται ότι «υπόκεινται» μόνον στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμιά περίπτωση δεν
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος. Η άρση της
υποχρέωσης συμμόρφωσης με αντισυνταγματικές διατάξεις, ισχύει για όλους τους κρατικούς λειτουργούς,
σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα ο οποίος στο άρθρο 25 σχετικά με τη νομιμότητα των υπηρεσιακών
ενεργειών, αναφέρει τα εξής:
«2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή, την
οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να
εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος
οφείλει να υπακούσει σε αυτήν.
3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει
και να το αναφέρει χωρίς αναβολή.
…Επί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον εκείνος που διέταξε είναι το διοικητικό συμβούλιο ή το
ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης, η αναφορά υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό. Εάν εκείνος που
διέταξε είναι ο Υπουργός, η αναφορά υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό.
4. Αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια, για την οποία είναι αναγκαία η
προσυπογραφή ή η θεώρηση του, οφείλει να τη διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη.
5. Οι προϊστάμενοι όλων των βαθμίδων οφείλουν να προσυπογράφουν τα έγγραφα που ανήκουν στην
αρμοδιότητα τους και εκδίδονται με την υπογραφή του προϊσταμένου τους. Αν διαφωνούν, οφείλουν να
διατυπώσουν εγγράφως τις τυχόν αντιρρήσεις τους.»
Οι κρατικοί λειτουργοί λοιπόν, όχι μόνον δεν υποχρεούνται να υπακούν σε αντισυνταγματικές διατάξεις ή
εντολές ανωτέρων τους, αλλά οφείλουν να μην τις εκτελούν διατυπώνοντας εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.
Για τους Πολίτες που δεν είναι κρατικοί λειτουργοί, δεν αναφέρει πουθενά το Σύνταγμα, πως έχουν την
υποχρέωση υπακοής σε αντισυνταγματικές διατάξεις και αντισυνταγματικές κρατικές εντολές. Παρ’ αυτά όμως,
θεωρώ πως οφείλουν, ή έστω δικαιούνται να αναφέρουν εγγράφως στις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες τις
αντιρρήσεις τους, με μία δήλωση επιφύλαξης ως προς τη συνταγματικότητα των διατάξεων επί των οποίων
δηλώνουν ανυπακοή, και βάση αυτής, να αρνούνται τη συναίνεση.
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Το δικαίωμα της ανυπακοής με τον παραπάνω όρο, ως προς την υποχρέωση εκτέλεσης αντισυνταγματικών
εντολών, όπως επί παραδείγματι η πληρωμή τελών κυκλοφορίας, του χαρατσιού της ΔΕΗ, του τέλους
επιτηδεύματος των διοδίων κλπ, το θεωρώ καθ’ όλα νόμιμο, ειδικά όταν έχει κατατεθεί από τον διαμαρτυρόμενο
Πολίτη μια τεκμηριωμένη δήλωση επιφύλαξης ως προς τη συνταγματικότητα του αντίστοιχου νόμου.
Αφού λοιπόν κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, το δικαίωμα ανυπακοής σε αντισυνταγματική εντολή είναι
νόμιμο, η πολιτεία δεν έχει κανένα δικαίωμα να βεβαιώσει την χρηματική οφειλή και να επιβάλλει ποινές όπως
προσαυξήσεις, αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, άρνηση έκδοσης φορολογικής ενημερότητας
κλπ, μέχρι την επίλυση της διαφοράς, η οποία επέρχεται με την απόφαση περί της συνταγματικότητας του προς
αμφισβήτηση νόμου (εδώ η Δικαιοσύνη «τρέχει και δεν φτάνει» και προς Τιμή της, να ακυρώνει με αποφάσεις της
τις παρανομίες των «νομοθετών» - υποδίκων για εσχάτη προδοσία … Ϫ 3. a.).
Το άρθρο 120 του Συντάγματος, είναι σαφέστατο ως προς το δικαίωμα των πολιτών να αποφασίζουν για
τη συνταγματικότητα των νόμων και των κρατικών εντολών. Διότι σύμφωνα με την παράγραφο 4, η τήρηση του
Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων και όχι αποκλειστικά στη νομοθετική, την εκτελεστική και
τη δικαστική εξουσία. Επομένως οι Πατριώτες Έλληνες δικαιούνται και υποχρεούνται να τηρούν το Σύνταγμα, και
να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία, δίχως την υποχρέωση
κατοχής μιας απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματικότητα της κάθε μίας από τις χιλιάδες
διατάξεις.
Άλλωστε, η επιχείρηση κατάλυσης του Συντάγματος με τη βία, δεν μπορεί να γίνει από τους Πολίτες παρά
μονάχα από την κρατική εξουσία. Διότι μόνον αυτή μπορεί να ασκεί έννομη είτε παράνομη βία καθώς διαθέτει την
εξουσιοδότηση και τα μέσα. Αφού λοιπόν τη δυνατότητα και το δικαίωμα άσκησης βίας έχει μόνον η κρατική
εξουσία, γίνεται φανερό πως η ακροτελευταία διάταξη του Συντάγματός μας, αναφέρεται αποκλειστικά σε αυτήν
με τη φράση «οποιοσδήποτε επιχειρεί». Οι Πολίτες, δεν έχουν δυνατότητα να καταλύσουν το Σύνταγμα, έστω και
με άσκηση βίας. Διότι η προσωπική αντίδραση, οι μαζικές διαδηλώσεις, οι μολότωφ και τα γκαζάκια ακόμη και η
ένοπλη αντίσταση, μπορούν να διαταράξουν την έννομη τάξη προσωρινά, αλλά όχι να καταλύσουν το Σύνταγμα.
Το Σύνταγμα μπορεί να καταλυθεί μόνον από τους νομοθέτες δια των αναθεωρήσεών του, δια των
αντισυνταγματικών νόμων και δια της επιβολής τους με τη βία στους Πολίτες. Ούτε ο στρατός και τα τανκς
μπορούν να καταλύσουν το Σύνταγμα, δίχως την συμμετοχή των νομοθετών. Αναφερόμενο λοιπόν το άρθρο 120 σε
επιχείρηση κατάλυσης του Συντάγματος με τη βία, δεν αναφέρεται ούτε στις διαδηλώσεις των πολιτών, ούτε σε
στρατιωτική επιχείρηση, αλλά συγκεκριμένα στην νομοθετική βία που ολοκληρώνεται με τη βία της εκτελεστικής
και της δικαστικής εξουσίας.
Το δικαίωμα της ανυπακοής σε αντισυνταγματικές διατάξεις, με πρόθεση τη διαφύλαξη του Συντάγματος, το
αντλεί ο κυρίαρχος Λαός από τον Πατριωτισμό του, και όχι από την υπάρχουσα νομοθεσία. Αφού σε αυτόν
επαφίεται η τήρηση του Συντάγματος και όχι στο υπάρχον νομικό πλαίσιο. Επομένως για την άσκηση της
ανυπακοής δεν απαιτείται καμία άδεια από την κρατική εξουσία, ούτε αυτή μπορεί να επιβάλλει στην προκειμένη
περίπτωση κάποια ποινή. Αρκεί ο Πολίτης να δηλώσει επίσημα στις κρατικές αρχές, ότι αποφασίζει να μην
υπακούσει σε μια συγκεκριμένη διάταξη λόγω της επιφύλαξής του ως προς τη συνταγματικότητά της. Αν έχει τη
δυνατότητα να διατυπώσει αιτιολογημένα την επιφύλαξή του σίγουρα η δήλωσή του θα θεωρηθεί εγκυρότερη,
αυτό όμως δεν μπορεί να τεθεί ως απαραίτητος όρος. Διότι το άρθρο 120 στην παρ. 4, δεν λέει ότι η τήρηση του
Συντάγματος επαφίεται στον Πατριωτισμό μόνον των μορφωμένων Ελλήνων, που μπορούν να διατυπώνουν τις
αντιρρήσεις τους στη γλώσσα των νομικών. Η μη ορθή σύνταξη λοιπόν μιας δήλωσης ανυπακοής, ή η ανεπαρκής
αιτιολόγηση, δεν μπορεί να ακυρώσει τη νομιμότητά της. Διότι από τη στιγμή που κατατίθεται επίσημα ως
αναφορά σε μια κρατική αρχή, η αρχή αυτή οφείλει να την προωθήσει στους ειδήμονες, οι οποίοι οφείλουν να
απαντήσουν εντός 60 ημερών όπως ο νόμος ορίζει, σκεπτόμενοι κατά το πνεύμα του νόμου και όχι κατά το γράμμα.
Διότι, «Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό (Σύνταγμα, άρθρο
103) Λαμβάνοντας λοιπόν την αναφορά του διαμαρτυρόμενου πολίτη, οφείλουν να τον υπηρετήσουν δια της
κατανόησης και να τον εξυπηρετήσουν ενημερώνοντάς τον για τη θέληση του κράτους ως αναφορά τη
συγκεκριμένη περίπτωση.
Αν λοιπόν η δήλωση ανυπακοής αφορά την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, συνοδευόμενη από μια
δήλωση επιφύλαξης ως προς τη συνταγματικότητα του νόμου, ο δημόσιος υπάλληλος που λαμβάνει την αναφορά,
οφείλει αφ’ ενός να εξυπηρετήσει τον διαμαρτυρόμενο πολίτη βοηθώντας τον να τη συντάξει καλύτερα στην
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περίπτωση που είναι ασαφής και να του απαντήσει για τη θέληση του Κράτους. Διότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του
Συντάγματος, παρ. 1. Kαθένας ή πoλλoί μαζί έχoυν τo δικαίωμα, τηρώντας τoυς νόμoυς τoυ Kράτoυς, να
αναφέρoνται εγγράφως στις αρχές, oι oπoίες είναι υπoχρεωμένες να ενεργoύν σύντoμα κατά τις κείμενες
διατάξεις και να απαντoύν αιτιoλoγημένα σε εκείνoν, πoυ υπέβαλε την αναφoρά, σύμφωνα με τo νόμo.
Αν τώρα, ο υπάλληλος διαπιστώσει ότι η θέληση του Κράτους για τη συγκεκριμένη περίπτωση βασίζεται σε
αντισυνταγματικές διατάξεις, οφείλει να πράξει τα νόμιμα ώστε να μην περιοριστούν τα δικαιώματα του
διαμαρτυρόμενου Πολίτη, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 25 του Συντάγματος, «τελούν υπό την εγγύηση του
Κράτους». Και «όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική
άσκησή τους. Αφού λοιπόν ο πολίτης δικαιούται να μην υπακούσει σε έναν αντισυνταγματικό νόμο, όλα τα κρατικά
όργανα υποχρεούνται να διασφαλίσουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση αυτού του δικαιώματος. Δεν
επιτρέπεται λοιπόν ο δημόσιος υπάλληλος να εμποδίσει την αποτελεσματική άσκηση ενός δικαιώματος, επειδή ο
Πολίτης δεν γνωρίζει πώς να συντάξει ορθά μία αναφορά διαμαρτυρίας ή επιφύλαξης ως προς τη
συνταγματικότητα ενός νόμου. Διότι ο υπάλληλος οφείλει να γνωρίζει το Σύνταγμα, να υπακούει σε αυτό και να
εκπληρώνει τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά του. (άρθρο 19 του δημοσιοϋπαλληλικού
κώδικα) Απορρίπτοντας λοιπόν την αναφορά ενός διαμαρτυρόμενου πολίτη με την αιτιολογία της μη ορθής
σύνταξης, υποθέτω ότι ο υπάλληλος εκπληρώνει «τυπικά» τα καθήκοντά του αλλά όχι τιμίως και ευσυνειδήτως!.
Αν η αντισυνταγματική διάταξη που τίθεται υπό αμφισβήτηση υποβάλλει σε περιορισμό τον
διαμαρτυρόμενο Πολίτη, περιορισμό των ατομικών του δικαιωμάτων όπως το δικαίωμα της μετακίνησης με χρήση
ενός μεταφορικού μέσου, περιορισμό των οικονομικών του δικαιωμάτων, και στην έσχατη περίπτωση περιορισμό
της ελευθερίας του, ο αρμόδιος δημόσιος υπάλληλος (επί παραδείγματι ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ.) πρέπει να
φροντίσει ώστε οι περιορισμοί αυτοί «να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα, είτε από το νόμο,
εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και εφ’ όσον σέβονται την αρχή της αναλογικότητας». (άρθρο 25 του
Συντάγματος για τα δικαιώματα του ανθρώπου)
Αν, (όπως στην περίπτωση ανυπακοής ως προς την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και του τέλους
επιτηδεύματος) οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί δεν σέβονται την αρχή της αναλογικότητας, επομένως δεν
προβλέπονται απ’ ευθείας από το Σύνταγμα αλλά από νόμο, ο αρμόδιος υπάλληλος οφείλει να αρνηθεί να τους
επιβάλλει δηλώνοντας επιφύλαξη υπέρ του σχετικού νόμου. Η προτεινόμενη αυτή πράξη ορίζεται από το άρθρο 25
του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, σύμφωνα με το οποίο, παρ. 1 «Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση
των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών». Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, δεν είναι
νόμιμη η επιβολή περιορισμών, που επιβάλλονται από έναν αντισυνταγματικό νόμο ή από αντισυνταγματική
εντολή ανωτέρου. Γι’ αυτό ο υπάλληλος, οφείλει μεν να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του και στους
νόμους του κράτους, οφείλει όμως παράλληλα «αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική να μην την
εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή». (άρθρο 25, παρ. 3)
Στην περίπτωση που ο υπάλληλος, (ανεξαρτήτως του αν δεχθεί ή όχι αναφορά επιφύλαξης ως προς τη
συνταγματικότητα ενός νόμου), «εμποδίσει την αποτελεσματική άσκηση ενός δικαιώματος», υποβάλλοντας έναν ή
περισσότερους Πολίτες σε περιορισμό εξ’ αιτίας ενός αντισυνταγματικού νόμου, είναι βέβαιο ότι εκτελεί τα
καθήκοντά του μόνον τυπικά, αλλά όχι τιμίως και ευσυνειδήτως, όπως θα όφειλε σύμφωνα με τον όρκο του, και το
άρθρο 19 του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, γεγονός που συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης
καθήκοντος.
Αφού (όπως σύμφωνα με τα ανωτέρω έχουμε ορίσει) το δικαίωμα της ανυπακοής σε αντισυνταγματικές
διατάξεις αποτελεί ατομικό μας δικαίωμα που απορρέει απ’ ευθείας από το Σύνταγμα, ο περιορισμός του από τα
κρατικά όργανα αποτελεί παράβαση καθήκοντος, που τεκμηριώνει παράλληλα έλλειψη σεβασμού προς το
Σύνταγμα και αποφυγή αναγνώρισης αυτού. Σύμφωνα με το άρθρο 107 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα που
ορίζει τα πειθαρχικά παραπτώματα και τις ποινές, η άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος και η παράβαση
καθήκοντος αποτελούν τα μόνα πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης του
υπαλλήλου την οποία μπορεί να απαιτήσει ο αδικημένος πολίτης από τα ανώτερά του πειθαρχικά όργανα,
φτάνοντας μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας. (Άρθρο 144 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, σχετικά με την
εκτέλεση της απόφασης που ορίζει ότι παρ. 1 «Η τελεσίδικη απόφαση εκτελείται υποχρεωτικώς. Η εκτέλεση γίνεται
από την οικεία υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Παράλειψη εκτέλεσης της ποινής αποτελεί
πειθαρχικό παράπτωμα.» Και στην παρ. 2 ότι: «Σε περίπτωση απόρριψης προσφυγής κατά απόφασης που
επιβάλλει την ποινή της οριστικής παύσης, η λύση της υπαλληλικής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως από τη
δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.»
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Η παρούσα αίτηση λοιπόν για μια επίσημη αναγνώριση από το κράτος του δικαιώματος της ανυπακοής των
πολιτών, απέναντι σε αντισυνταγματικές διατάξεις, διαταγές κρατικών λειτουργών και περιορισμό δικαιωμάτων
που απορρέουν απ’ ευθείας από το Σύνταγμα και τις Διεθνείς συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
κατατίθεται μάλλον με στόχο την υπενθύμιση και ενημέρωση των κρατικών λειτουργών, ενός δικαιώματος που
ΕΙΝΑΙ επισήμως αναγνωρισμένο από το κράτος σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία αλλά παραμένει ανενεργό.
Γεγονός που μπορεί να τεκμηριώσει το έγκλημα από παράλειψη (βλ. Π.Κ., άρθρο 15) αλλά και το έγκλημα της
εσχάτης προδοσίας εναντίον όλων των υπαίτιων αυτής της αποσιώπησης, καθώς σύμφωνα με τον ποινικό μας
κώδικα (άρθρο 134, παρ. 2) για εσχάτη προδοσία διώκονται εκτός των άλλων και «όσοι επιχειρούν με σφετερισμό
της ιδιότητάς τους ως οργάνων του κράτους, να καταλύσουν ή να αλλοιώσουν ή να καταστήσουν ανενεργό
διαρκώς η προσκαίρως το Δημοκρατικό μας πολίτευμα που στηρίζεται στην λαϊκή κυριαρχία.»

Δ) Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ, ΟΧΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Η βασική μας συμφωνία με την εξουσία, που ορίζεται στο Α’ τμήμα του Συντάγματος, με τα άρθρα 1 και 2,
είναι η μορφή του πολιτεύματος και η θεμελίωσή του στη Λαϊκή κυριαρχία. Κάθε μορφή εξουσίας λοιπόν
παραμένει νόμιμη, με την προϋπόθεση ότι ο Λαός παραμένει κυρίαρχος. Η υποκλοπή της Λαϊκής κυριαρχίας, δια
της επιβολής αντισυνταγματικών νόμων άρει αυτομάτως τη νομιμότητα της εξουσίας, ενεργοποιώντας το
δικαίωμα της πολιτικής ανυπακοής με κάθε μέσο.
Δύο είναι οι κύριες απόψεις για τη νομιμότητα της εξουσίας:
α) Η παραπλανητική των ΜΜΕ και των λαοπλάνων πολιτικών άποψη, σύμφωνα με την οποία: «κάθε
κυβέρνηση που εκλέγεται νόμιμα, διατηρεί τη νομιμότητά της καθ’ όλη τη διάρκεια της τετραετίας». Σύμφωνα με
αυτήν, οι βουλευτές δια της ψήφου, λαμβάνουν μία λευκή επιταγή για να τη χρησιμοποιήσουν ανάλογα με τις
επιθυμίες τους. Κανένας όρος δεν μπαίνει κατά τη διάρκεια της τετραετίας στη χρήση της λευκής επιταγής, αφού οι
βουλευτές έχουν εξασφαλίσει την βουλευτική ασυλία. Έχουν κάθε δικαίωμα λοιπόν να χρησιμοποιήσουν την
Εθνική μας περιουσία όπως αυτοί επιθυμούν, να την κλέψουν, να την υποθηκεύσουν, να την εκποιήσουν και να
καταθέσουν τα κλοπιμαία τους στις τράπεζες του εξωτερικού. Δικαιούνται να επιβάλλουν όποια ποινή επιθυμούν
στους Πολίτες που αντιδρούν, στερώντας τους βασικά δικαιώματα, ακόμη και αυτό της δυνατότητας επιβίωσης.
Δικαιούνται να εξαρτήσουν την δικαστική εξουσία διορίζοντας δικούς τους ανθρώπους στα ανώτατα δικαστήρια
της χώρας όπου οι δίκες τελεσιδικούν, δικαιούνται ακόμη και να την απειλήσουν. Δικαιούνται να μην λογοδοτούν
σε κανέναν για τις πράξεις τους, και να εξαρτήσουν τα ΜΜΕ διαδίδοντας ψευδείς πληροφορίες. Αυτά εν ολίγοις.
β) Η δεύτερη άποψη για τη νομιμότητα της εξουσίας, είναι αυτή που ορίζεται σαφώς από το Σύνταγμα. Και
συγκεκριμένα από το άρθρο 59, σύμφωνα με το οποίο ο βουλευτής δεν γίνεται νόμιμος εκπρόσωπος του Λαού
όταν λάβει την εξουσιοδότηση δια της ψήφου, αλλά όταν ορκιστεί ότι θα τηρεί τα καθήκοντά του, κυριότερο των
οποίων είναι η πίστη στην Πατρίδα και το Δημοκρατικό πολίτευμα, η υπακοή του στο Σύνταγμα και τους νόμους
και η εκπλήρωση με ευσυνείδητο τρόπο των καθηκόντων του. Γεγονός που αποδεικνύει ότι κάθε φορά που παύει
να υπακούει στο Σύνταγμα, δια της ψήφισης αντισυνταγματικών νόμων, χάνει αυτομάτως την Λαϊκή
εξουσιοδότηση άρα και την νομιμότητα του βουλευτικού αξιώματος. Γι’ αυτό στη Δημοκρατία, όπως αυτή ορίζεται
από τους δημιουργούς της, ο βουλευτής είναι ανακλητός.
Στην αληθινή Δημοκρατία, όπως αυτή ορίζεται από τους δημιουργούς της, ο βουλευτής είναι ανακλητός,
διότι ο Λαός ως κυρίαρχος, έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να του στερήσει το δικαίωμα της εκπροσώπησής του. Ο
βουλευτής όχι μόνον δεν δικαιούται ασυλία, αλλά είναι υπόλογος ανά πάσα στιγμή για τις πράξεις του στον Λαό
και στα δικαστήρια. Διότι το αίτημα της λευκής επιταγής κάτω από την προστασία της βουλευτικής ασυλίας, είναι
η χειρότερη μορφή κατάχρησης εξουσίας που καθιστά τον ίδιο κυρίαρχο, υποκλέπτοντας από τον Λαό την Λαϊκή
κυριαρχία. Η υποκλοπή της Λαϊκής κυριαρχίας από τους εκπροσώπους του Λαού, συνιστά την κατάλυση του
Δημοκρατικού πολιτεύματος δια της βίας, ενεργοποιώντας το δικαίωμα των πολιτών να αντιδράσουν με κάθε μέσο.
Αυτό, που οι βουλευτές, αρνούνται να κατανοήσουν ή καλύτερα να το παραδεχτούν, είναι ότι είναι ανακλητοί
εκπρόσωποι του Λαού και όχι αντιπρόσωποι του με λευκή επιταγή 4ετιας, όπως θέλουν να πιστεύουν οι ίδιοι !
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Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Συντάγματος, «Η κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική
πολιτική της Χώρας, σύμφωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος..» Κάθε φορά λοιπόν που η κυβέρνηση
κατευθύνει την πολιτική της χώρας με αντισυνταγματικούς ορισμούς, χάνει τη νομιμότητά της ενεργοποιώντας το
δικαίωμα της πολιτικής ανυπακοής. Και σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Συντάγματος, κάθε εξουσία είναι
νόμιμη, όταν πηγάζει από το Λαό, όταν υπάρχει υπέρ αυτού και του Έθνους και όταν ασκείται όπως ορίζει το
Σύνταγμα.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, κάθε εξουσία είναι νόμιμη, όταν και καθ’ όσο διάστημα
ανταποκρίνεται στην πρωταρχική της υποχρέωση, που είναι ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του
ανθρώπου. Κάθε φορά που ο σεβασμός αυτός ατονεί, λόγω μη ευσυνείδητης άσκησης των βουλευτικών
καθηκόντων, εκ της οποίας η προστασία της αξίας του ανθρώπου καθίσταται δυσχερής ή ακόμη και αδύνατη, η
κυβέρνηση χάνει τη νομιμότητά της ενεργοποιώντας το δικαίωμα της πολιτικής ανυπακοής με στόχο την ακύρωση
των αντισυνταγματικών νόμων, την ανάκληση των μη ευσυνείδητων βουλευτών, την υποχρέωσή τους να δώσουν
εξηγήσεις και να δικαστούν για τις ποινικές παραβάσεις τους. Επειδή το Σύνταγμά μας δια της βουλευτικής ασυλίας
αποτρέπει τη δυνατότητα εκτόνωσης του προβλήματος, ενός προβλήματος που συνιστά κατάλυση της
Δημοκρατίας, τίθεται το εύλογο ερώτημα: Πώς μπορεί να οχυρωθεί η δημοκρατία από τον κίνδυνο να
καταχραστούν την εξουσία οι «αντιπρόσωποι» του Λαού;
Το σημερινό Δημοκρατικό πολίτευμα έχει αλλοιωθεί, χάνοντας τις δικλείδες ασφαλείας που του προσφέρουν
τη δυνατότητα οχύρωσης από τους καταχραστές της εξουσίας. Με αποτέλεσμα η Λαϊκή κυριαρχία να έχει
μετατραπεί σε κυριαρχία των βουλευτών, των δικαστών και των κρατικών λειτουργών. Δεν έχουμε λοιπόν
Δημοκρατία, απλώς διατηρούνται τα προσχήματα, για λόγους δημοτικότητας και τηλεθέασης, έτσι ώστε να
αποφευχθεί και η εξέγερση.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο μόνος τρόπος διεκδίκησης του Δημοκρατικού πολιτεύματος, είναι η
ενεργοποίηση του δικαιώματος της αντίστασης με κάθε μέσο, που απορρέει από την ακροτελευταία διάταξη του
Συντάγματός μας, συνιστώντας το γεγονός της πολιτικής ανυπακοής. Μιας ανυπακοής που σε καμιά περίπτωση
δεν θα έπρεπε να συγχυστεί με την αναρχία, καθώς στρέφεται σαφέστατα εναντίον των καταχραστών της
εξουσίας, διατηρώντας όμως τον Απόλυτο σεβασμό προς το Ανόθευτο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν
με αυτό.

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Επαναθέτω ένα ερώτημα που έχει επανειλημμένα απαντηθεί, ενδέχεται όμως οι απαντήσεις μου να
αγνοηθούν, από ανθρώπους που λόγω εσκεμμένης ασυνειδησίας θα θεωρήσουν ότι η αμφισβήτηση των άρθρων
που ορίζουν το δικαίωμα της βουλευτικής ασυλίας, αποτελούν ένδειξη μη σεβασμού προς το Σύνταγμα.
Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι τα άρθρα αυτά αμφισβητούνται διότι αποτελούν προσθήκες με στόχο την κατάλυση της
Λαϊκής κυριαρχίας, όπως αυτή ορίζεται από το τμήμα Α του Συντάγματος, στα άρθρα 1 και 2, τα οποία δεν
επιδέχονται κριτική και αναθεώρηση. Αναθεωρήσεις και προσθήκες λοιπόν που έρχονται σε αντίφαση με τα άρθρα
αυτά, δικαίως θεωρούνται αντισυνταγματικές, διότι στοχεύουν στην κατάλυση του Δημοκρατικού πολιτεύματος.
Διότι η ασυλία ανήκει στον κυρίαρχο Λαό και όχι στους εκπροσώπους του που ορκίζονται ότι θα τον υπηρετούν,
αναλαμβάνοντας σοβαρότατες ευθύνες για τις οποίες ανά πάσα στιγμή είναι υπόλογοι.
Μία δεύτερη άποψη που τίθεται υπέρ της βουλευτικής ασυλίας βασίζεται στο γεγονός ότι αυτή υπάρχει στα
Συντάγματα πολλών χωρών της Δύσης, υποτίθεται Δημοκρατικών, με την αιτιολογία ότι διαφορετικά μία Χώρα δεν
θα μπορούσε να κυβερνηθεί, λόγω της έντονης ποινικοποίησης των καταχραστών της εξουσίας. Τίθεται λοιπόν το
ερώτημα: Είναι δυνατόν μια χώρα να κυβερνηθεί Δημοκρατικά, από καταχραστές της εξουσίας που κλέβουν τον
Λαό και καταπατούν τα δικαιώματα του, που δεν λογοδοτούν για τις πράξεις τους και παραβιάζουν συνειδητά και
κατ’ εξακολούθησιν το Σύνταγμα; Η απάντηση είναι ναι, είναι δυνατόν να κυβερνηθεί, αλλά όχι Δημοκρατικά, είναι
δυνατόν συνεπώς να κυβερνηθεί αδιαφορώντας για την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας, που είναι ο
σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου. Όπως καλή ώρα στις μέρες μας, κυβερνιέται όχι μόνον η χώρα
μας, αλλά οι περισσότερες χώρες του κάποτε πολιτισμένου κόσμου !
Όσο, αφορά για τις δυο ανωτέρω παραγράφους, θα πρέπει να τονιστεί, ότι ήδη το Ανώτατο Δικαστήριο του
Στρασβούργου, έχει αποφανθεί με τελεσίδικες αποφάσεις πότε και πως μπορούν να εφαρμοστούν τα άρθρα τα
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σχετικά με την ασυλία και οι αποφάσεις του είναι σε ευθεία μετωπική σύγκρουση, με την μέθοδο που αυτά
εφαρμόζονται από το πολιτικό προσωπικό σήμερα {ΕΠ 9}!!!
Μία τρίτη δικαιολογία των καταχραστών της εξουσίας και εχθρών του δημοκρατικού πολιτεύματος, είναι ότι
η σύνταξη, ψήφιση και επιβολή αντισυνταγματικών νόμων, γίνεται προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Η γνωστή δικαιολογία του κάθε δικτάτορα, η οποία καλύπτει, ακόμη και το γεγονός της οριστικής κατάργησης του
Συντάγματος. Πώς ορίζεται όμως το δημόσιο συμφέρον;
Είναι λογικό, να εκλάβουμε ως πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας, την εξυπηρέτηση του δημοσίου
συμφέροντος. Πρώτον αυτού, και εν συνεχεία την εξυπηρέτηση των επί μέρους ιδιοτελών συμφερόντων. Η
εξυπηρέτηση των δανειστών μας για παράδειγμα, αποτελεί ένα επί μέρους ιδιοτελές συμφέρον. Το ίδιο και η
προστασία των τραπεζών. Το ίδιο και η δανειοδότηση του Mega channel και άλλων, που φροντίζουν για την
προστασία των εξουσιαστών, όχι όμως και για την προστασία της Αξίας του Ανθρώπου εν γένει και πολλές άλλες
σχετικές περιπτώσεις.
Το Σύνταγμά μας ορίζεται σαφέστατα, την έννοια του δημοσίου συμφέροντος, θέτοντάς την ως «πρωταρχική
υποχρέωση της Πολιτείας στην παρ. 1 του 2ου άρθρου του: Δημόσιο συμφέρον, είναι «ο σεβασμός και η
προστασία της Αξίας του Ανθρώπου». (Συμπερασματικά, διότι δεν είναι δυνατόν η πρωταρχική υποχρέωση της
πολιτείας, να είναι άλλη από την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Άλλωστε, στο σύνολό του το Σύνταγμά
μας είναι ανθρωποκεντρικό, όπως ο αρχαιοελληνικός και ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός)
Ορίζοντας την έννοια της Αξίας του Ανθρώπου, μπορούμε να ορίσουμε σαφέστερα και την έννοια του
δημοσίου συμφέροντος ως εξής: Σύμφωνα με την κλασσική φιλοσοφία, αλλά και όλες τις φιλοσοφίες γενικότερα, ο
άνθρωπος είναι μια τρισυπόστατη οντότητα, αποτελούμενη από σώμα, πνεύμα και ψυχή. Ορίζοντας λοιπόν την
αξία του, αναφερόμαστε στη σωματική, πνευματική και ψυχική του αξία.
Ο σεβασμός και η προστασία της σωματικής μας αξίας, ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, μας
παρέχει το δικαίωμα στην εργασία και την ανεύρεση τροφής. Δεν ζητούμε τίποτα από την Πολιτεία, όταν τα
οικονομικά της δεν επαρκούν για να καλύψουν τις βασικές μας βιοτικές ανάγκες. Δικαιολογημένα όμως, ζητούμε
να σεβαστεί το δικαίωμα της επιβίωσης, παύοντας να το περιορίζει με ένα πλήθος νομοθετημάτων που απαιτούν
ειδικές άδειες επί πληρωμή, ακόμη και για την αναπνοή! Συγκεκριμένα, τέλη κυκλοφορίας, διόδια, φόρο καυσίμου
κ.α., για το δικαίωμα μετακίνησης προς εξεύρεση εργασίας και τροφής, με εξοντωτικές ποινές που ζητούν την
κεφαλή επί πίνακι σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης χρημάτων για την αποπληρωμή τους. Τέλος επιτηδεύματος
για το δικαίωμα στην εργασία, και χαράτσι για το δικαίωμα χρήσης της πρώτης κατοικίας που κατά το Σύνταγμα
αποτελεί άσυλο. Υποχρεωτική πληρωμή φόρων ακόμη και από τους ανέργους, που διαθέτουν πρώτη κατοικία,
παιδιά και αυτοκίνητο. Ποινικοποίηση της ζωής, της τεκνοποίησης, της διαμονής σε κατοικία, της εργασίας και της
μετακίνησης. Και σύντομα, ποινικοποίηση της καλλιέργειας λαχανόκηπου για ιδιωτική χρήση, και συλλογής ακόμη
και του βρόχινου νερού σύμφωνα με τον ήδη ψηφισμένο Κώδικα Alimentarious.
Ο σεβασμός και η προστασία της πνευματικής μας αξίας, ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, μας
παρέχει το δικαίωμα της δημιουργικής κριτικής σκέψης, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην χάραξη της
γενικότερης πολιτικής. Όταν η δυνατότητα παρέμβασης στην δημόσια ζωή, περιορίζεται ασφυκτικά στη
δυνατότητα εκλογής ενός αντιπροσώπου ανά τετραετία, ο οποίος δια ψευδών υποσχέσεων λαμβάνει μια λευκή
επιταγή και το δικαίωμα να μας εκμεταλλευτεί σύμφωνα με τα τρελότερα όνειρά του, ο σεβασμός της πνευματικής
μας αξίας κατεβαίνει στο μηδέν. Αφού ο σεβασμός και η προστασία της Αξίας του Ανθρώπου αποτελούν την
πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, ο σεβασμός του πνεύματος των Πολιτών πρέπει να παίζει κυρίαρχο ρόλο
στην διαμόρφωση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Οι πολίτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα παρεμβάσεων στις
αποφάσεις του κράτους, ώστε να δύνανται τουλάχιστον οι ίδιοι να προστατεύσουν την αξία τους, όταν για την
προστασία αυτή η Πολιτεία αδιαφορεί. Η δυνατότητα αυτή, αντλείται αυτοδικαίως δια της πολιτικής ανυπακοής,
σε κάθε περίπτωση που η πολιτεία προσβάλλει όχι μόνον το δικαίωμα στη ζωή αλλά και τη νοημοσύνη μας.
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Επειδή ο σεβασμός και η προστασία της ψυχικής μας αξίας, βρίσκει τους εξουσιαστές παντελώς άσχετους,
στο θέμα αυτό δεν θα αναφερθώ καν. Διεκδικώ όμως το δικαίωμα που μου παρέχει το Σύνταγμα, σεβόμενος την
Ψυχική μου αξία, να πράξω όσα απαιτούνται, ώστε να διατηρήσω την ψυχική μου υγεία και ισορροπία.
Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΩΣ ΕΝΑ ΔΗΜΑΓΩΓΙΚΟ ΑΛΛΟΘΙ.
Παρ’ όλο που τα οικονομικά συμφέροντα της Πολιτείας, αποτελούν μέρος μόνον του ευρύτερου δημοσίου
συμφέροντος, οι καταχραστές της εξουσίας θέτουν αυτά ως πρωταρχικά, υποκαθιστώντας κατά παράβασιν του
Συντάγματος (άρθρο 2 παρ. 1) την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας, που είναι ο σεβασμός και η προστασία
της σωματικής, πνευματικής και ψυχικής αξίας του ανθρώπου. Με τη δικαιολογία ότι δίχως τους αναγκαίους
οικονομικούς πόρους η προστασία της αξίας του ανθρώπου θα καταστεί αδύνατη.
Η αλήθεια είναι ότι η εξεύρεση πόρων μπορεί να επιτευχθεί με την ενθάρρυνση της εργασίας (ή και με ένα
Λαϊκά ελεγχόμενο αυστηρά εγχώριο νόμισμα, που θα ωθήσει την εργασία και που δεν θα έχει ισοτιμία, δεν θα
μπορεί να πληθωριστεί ή να αποπληθωριστεί και δεν θα ελέγχεται από καμιά κεντρική τράπεζα, παρά μόνον από
τον Λαό http://qaetos.e-designer.gr/IRI/AKS.pdf {παρόμοιο “σύστημα” πρόσφατα έλαβε το εναλλακτικό Νομπέλ
οικονομίας,
πολύ
αργότερα
από
την
έκδοση
της
μελέτης
ανωτέρω,
σχετικό
…
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=407025}, σε συνδυασμό με ένα πραγματικά Δημοκρατικό κράτος –
Πολιτεία http://qaetos.e-designer.gr/IRI/ELEMENT.pdf) και όχι με κατασταλτικούς νόμους που φθάνουν ως την
απαγόρευσή της. Στην προκειμένη περίπτωση, η αδυναμία πληρωμής από πλευράς των Πολιτών των τελών
κυκλοφορίας κ.α., οδηγεί δια της επιβολής αντισυνταγματικών διατάξεων στην αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας
και κατά συνέπεια στην αδυναμία πρόσβασης στον χώρο εργασίας. Παρομοίως, η αδυναμία πληρωμής του τέλους
επιτηδεύματος κ.α., οδηγεί στο κλείσιμο της επιχείρησης και κατά συνέπεια στην απαγόρευση του δικαιώματος της
εργασίας. Δια των αντισυνταγματικών αυτών καταναγκασμών της κυβέρνησης, περιορίζεται παντελώς η ήδη
περιορισμένη δυνατότητα εύρεσης χρημάτων προς πληρωμή των τελών και των φόρων, με αποτέλεσμα να
οδηγείται από το κακό στο χειρότερο η ήδη χρεωκοπημένη οικονομία της χώρας μας.
Ο μόνος τρόπος λοιπόν οικονομικής ανάπτυξης, σε καθεστώτα παράλογης και εξοντωτικής βίας, είναι η
πολιτική ανυπακοή των Πολιτών (σε συνδυασμό με εναλλακτική Λαϊκή οικονομία), που θα αποφασίσουν
«παράνομα» μεν, συνταγματικά δε, να διεκδικήσουν το δικαίωμα στην εργασία, κυκλοφορώντας ακόμη και δίχως
άδειες κυκλοφορίες (αφού αυτές έχουν κατασχεθεί από το κράτος) και εργαζόμενοι δίχως άδειες εργασίας, αφού
και αυτές έχουν επίσης κατασχεθεί. Ωθούμενοι προς μία πράξη που φαίνεται λογική, αν δεχθούμε ότι ο μόνος
τρόπος εξεύρεσης πόρων είναι η εργασία, εν αντιθέσει με τις απόψεις των πολιτικών μας, που θεωρούν ότι ο μόνος
τρόπος εξεύρεσης πόρων είναι η υποθήκευση της περιουσίας μας και ο δανεισμός.
Αν λάβουμε υπόψη ότι το Σύνταγμα φροντίζει, να προστατεύει την Αξία του Ανθρώπου εξυπηρετώντας το
δημόσιο συμφέρον, δια της παροχής δικαιωμάτων όπως το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης, το δικαίωμα της
εργασίας, το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της συμμετοχής στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, καταλαβαίνουμε ότι οι περιορισμοί αυτών των δικαιωμάτων βλάπτουν το
δημόσιο συμφέρον, ενώ η διεκδίκησή τους από τους Πολίτες έστω και δια της πολιτικής ανυπακοής, το εξυπηρετεί.
Στο ερώτημα, τί θα γίνει, αν οι Πολίτες δια της ανυπακοής, πάψουν να πληρώνουν τα τέλη και τους φόρους,
απαντώ, ότι θα αναγκαστεί επιτέλους το κράτος να διεκδικεί τους φόρους με τρόπο Συνταγματικό, τηρώντας τις
αρχές της αναλογικότητας και της ανταποδοτικότητας, τις οποίες προς το παρόν αγνοεί. Και αντερωτώ: Τι θα γίνει
αν δια της παρούσας αντισυνταγματικής πολιτικής, οι περισσότεροι Πολίτες χάσουν το δικαίωμα της μετακίνησης,
της εργασίας, της στέγης και της διατροφής;
Είναι εμφανές ότι η ταύτιση του δημοσίου συμφέροντος με το οικονομικό, τέθηκε ως μια δημαγωγική
δικαιολογία, για την εκτροπή της βασικής υποχρέωσης της Πολιτείας, που είναι ο σεβασμός και η προστασία της
Αξίας του Ανθρώπου. Μια εκτροπή που οδήγησε σταδιακά προς την γενικότερη εκτροπή του Δημοκρατικού
πολιτεύματος. Η υποκατάσταση του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος από το οικονομικό, δεν στόχευε ακριβώς
στην βελτίωση της οικονομίας αλλά στην εύρεση ενός δημαγωγικού άλλοθι για την εκτροπή του Συντάγματος. Και
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πώς έγιναν πιστευτοί; Είναι δυνατόν οι ορισμοί του Συντάγματος να μην προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον και
να το προστατεύουν οι σημερινοί πολιτικοί που κατάκλεψαν τη χώρα οδηγώντας την πραγματικά και ουσιαστικά
στην πτώχευση;

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ
Για όλους τους ανωτέρω λόγους κύριε Εισαγγελέα και επειδή θεωρώ ευλόγως ότι η Χώρα μου είναι υπό
κατοχή, από τον εχθρό και κατακτητή, θα προβώ από σήμερα και μέχρι την οριστική απελευθέρωση της Χώρας
μου, στις παρακάτω τουλάχιστον, κινήσεις δικαιολογημένης πολιτικής ανυπακοής, προς όσους έχω κρίνει ότι είναι
υπό των εντολών του εχθρού και κατακτητή, καθώς και των συνεργαζομένων, των συνεργών και των
συναυτουργών με αυτούς, σύμφωνα με την Συνταγματική υποχρέωση μου, που απορρέει από το Συνταγματικό
δικαίωμα μου, βάση του άρθρου 120 του Συντάγματος, διότι δεν παραδίδω αμαχητί την Χώρα μου, τους
συμπολίτες μου ή τον πλούτο της στον εχθρό και στον κατακτητή της:

Ι. Θα σταματήσω άμεσα κάθε χρηματική καταβολή προς το Ελληνικό δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων και
όλων των υπηρεσιών, οργανισμών, ασφαλιστικών ταμείων, διοδίων κ.τ.λ. Έχοντας και κάθε νόμιμο δικαίωμα να το
πράξω, διότι η καταβολή φόρων ΔΕΝ είναι υποχρέωση, αλλά ΔΙΚΑΙΩΜΑ και σαν τούτο, ΔΕΝ το ασκώ πλέον {ΕΠ
16}, ενώ ρητά άρω πλέον κάθε τι που μπορεί να θεωρηθεί «συγκατάθεση» μου, στην άσκηση του δικαιώματος
μου αυτού, όπως οι ηλεκτρονικοί κωδικοί που μου δόθηκαν από την εφορία για το Taxis και καλώ την Εισαγγελία,
όπως ενημερώσει αρμοδίως το Υπ. Οικονομικών και άλλους φορείς, για την απόφαση μου αυτή!
ΙΙ. Δεν θα υποβάλω καμία και κανενός είδους φορολογική δήλωση – ίσως της μηδενικής μόνον.
ΙΙΙ. Θα σταματήσω την οποιαδήποτε πληρωμή μου προς τις τράπεζες, ακόμη και των δανείων μου, διότι
πλέον έχει αποδειχτεί περίτρανα, ότι οι τράπεζες παρόλο που πήραν την μερίδα του Λέοντος από τις Ελληνικές
δανειακές συμβάσεις, δεν σεβαστήκαν ποτέ τα δημόσια χρήματα που έλαβαν, δεν εφάρμοσαν ποτέ το νόμο περί
ανακεφαλαιοποίησης και έδρασαν και δρουν σαν συνεργάτες, συνεργοί και συναυτουργοί του εχθρού και των
κατακτητών, που σε συνδυασμό με την εφορία, προσπαθούν να κατακλέψουν όλο το δημόσιο και ιδιωτικό πλούτο
της Ελλάδας και των Ελλήνων. Εάν λοιπόν, σήμερα κάνουμε τον ισολογισμό, τι χρεώθηκα εγώ για αυτές και τι τους
χρωστώ, ίσως να έχω και να λάβω πολλά πίσω !!! Και ενώ, πουλούν παρανόμως τις εγγυήσεις (δηλαδή, τα
υποθηκευμένα Ελληνικά περιουσιακά στοιχεία), σε funds του εξωτερικού, θέτοντας όλους τους Έλληνες σε μεγάλο
κίνδυνο, οι ίδιες δεν έχουν ακόμη καταβάλει τις εγγυήσεις που οφείλουν στο δημόσιο, άρα και σε εμένα, ενώ οι
τάχα «καταστροφικές» διοικήσεις τους δεν έχουν αλλάξει. Τέλος, μέσω των πιέσεων από αυτές και των
εισπρακτικών τους, διατελείται η μεγαλύτερη γενοκτονία, όταν οι Έλληνες πηδάν από τα μπαλκόνια και
αυτοκτονούν !!!
ΙV. Θα πληρώνω στις ΔΕΚΟ, μόνον ότι εγώ θεωρώ ότι χρωστώ.
V. Επιφυλάσσομαι να καταθέσω και μηνύσεις - ασφαλιστικά μέτρα κατά όλων των ανωτέρω και εκτός των
«τετριμμένων», που μπαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις, θα προσθέσω και τους ακόλουθους ισχυρούς λόγους
εκκρεμοδικίας:
a. Οποιαδήποτε συζήτηση με τους ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει, εφόσον τελεσιδικήσουν όλες οι
εκκρεμείς υποθέσεις για εσχάτη προδοσία, τόσο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και εφ’ όσων η
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Χώρα δεν είναι υπό κατοχή και έχει αποκατασταθεί η Δημοκρατία, το Σύνταγμα, οι νόμοι και τα
Ανθρώπινα δικαιώματα, διότι εγώ θεωρώ τον εαυτό μου θύμα εσχάτης προδοσίας και όλα όσα
παρανόμως μου ζητούνται σαν απόρροια αυτού, εύλογα μπορεί να θεωρηθούν σαν απαιτήσεις
«προϊόντων» εγκλημάτων, οπότε δεν τα χρωστώ, ενώ μετά την απελευθέρωση θα αναγνωρίσω το
ελεύθερο κράτος και θα ταχτοποιήσω τις όποιες πραγματικές οφειλές μου με αυτό, το οποίο
όμως θα είναι το κράτος μου, το κράτος που θα προαγάγει πραγματικά την Αξία μου σαν Άνθρωπο
(Άρθρο 2 του Συντάγματος)!
b. Το ίδιο, ισχύει και για την περίπτωση της δίκης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την αλλοίωση των δεδομένων και
ειδικά του προέδρου της κ. Α. Γεωργίου και των συνεργατών του (καθώς και για όποιον
πραγματικά θα αποδειχτεί ότι εμπλέκεται και ευθύνεται στο σκάνδαλο αυτό), διότι χωρίς την
«πολύτιμη» βοήθεια του προς τους πραξικοπηματίες, δεν θα μπορούσε ποτέ να επιβληθεί η
κατοχή στην Χώρα μου, από τον εχθρό και κατακτητή!
c. Το ίδιο, ισχύει και για την περίπτωση της δίκης κατά των τραπεζών και των ελεγκτικών τους
αρχών, για υπεξαίρεση και απάτη κατά των Ελλήνων και της Εθνικής οικονομίας, σε συνεργία και
συναυτουργία με τους καθεστωτικούς κυβερνώντες.
VΙ. Κύριε Εισαγγελέα, σας ανακοινώνω πως από την υπογραφή του πρώτου μνημονίου και εντεύθεν, έχω
σταματήσει να αναγνωρίζω τις Κυβερνήσεις ως την νόμιμες Κυβερνήσεις της Ελλάδος. Ως εκ τούτου, όχι μόνο δεν
αναγνωρίζω καμία απόφαση τους, κανένα ψήφισμα τους και καμιά εξουσία τους, αλλά όλα όσα απορρέουν από
αυτές, τα καταδικάζω και τα θεωρώ εχθρικά, αναγνωρίζοντάς τα ως εχθρική εισβολή.

Δηλώνω δε ενόρκως προς την εφορία , προς κάθε ενδιαφερόμενη αρχή και προς κάθε φυσικό πρόσωπο ,
ότι από σήμερα και καθ΄όλη τη διάρκεια που η Πατρίδα μου , το Σύνταγμά της και η Δημοκρατία της τελούν υπό
την κατοχή του εχθρού και της «κομματοκρατείας» , θα αγωνιστώ/πολεμήσω μέχρι τελικής πτώσης τον όποιον
αποπειραθεί ή σκεφθεί να επιβάλει σε μένα ή τους συμπολίτες μου την εφαρμογή του νόμου εκείνου ο οποίος
έχει θεσπιστεί μέσω κατοχής από επίορκους νομοθέτες πολιτικούς και κατηγορουμένους από τη Δικαιοσύνη για
το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας.

Δηλώνω δε, ότι δεν θα υπάκουω κανένα νομοθετικό έργο και καμία εφαρμογή του, που πιστεύω ότι
υπηρετεί τις κατοχικές δυνάμεις, όπως και δεν θα συμμετάσχω σε καμιά εκλογή, δημοψήφισμα κ.τ.λ., διότι αυτά
σε κατοχικά καθεστώτα, είναι άκρως παράνομα, αντι-συνταγματικά, αντι-δημοκρατικά και πολύ πιθανώς
νοθευμένα, ενώ πραγματικό σκοπό έχουν τον δόλο από πρόθεση, έτσι ώστε άθελα τους οι Πολίτες να καταστούν
συνένοχοι, στην εσχάτη προδοσία και στην νομιμοποίηση του κατοχικού καθεστώτος .

Επίσης, σας δηλώνω ότι η απόσπαση της όποιας ψήφου μου από το κατοχικό καθεστώς, μετά το έτος 2009,
έχει αποσπαστεί με δόλο, με πολιτική εξαπάτηση και με αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος, άρα και δια
της παρούσης την καταγγέλλω σαν άκυρη και παρακαλώ να διαγραφεί, ενώ σας καταγγέλλω ότι ποτέ δεν είχα
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πραγματικά την δυνατότητα να ασκήσω το ορθό δικαίωμα της Λευκής ψήφου (διότι πάντα αυτές αυθαίρετα και
παρανόμως, επιμετρόντουσαν υπέρ του πρώτου κόμματος και θεωρούνταν ισότιμες με τα άκυρα).
Προσωπικά, δεν αναγνωρίζω και δεν αποδέχομαι, καμία μα καμία χρηματική οφειλή προς το κράτος που να
την διαχειρίζεται αυτή η μη νόμιμη κυβέρνηση. Επίσης, δεν αναγνωρίζω και δεν αποδέχομαι, καμία μα καμία
χρηματική οφειλή προς αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα που ενώ είναι όλα υπόλογα και αυτά για την εσχάτη
προδοσία, έχουν παρανόμως υπεξαιρέσει δημόσια χρήματα (τουλάχιστον 233 Δις), με απάτη, συνεχίζουν να δρουν
σήμερα υπό την προστασία αυτής της μη νόμιμης κυβέρνησης, έχοντας σαν μοναδικό πραγματικό σκοπό την
επίσπευση της γενοκτονίας των Ελλήνων και την παράδοση της Χώρας στον εχθρό και κατακτητή. Έτσι, σταματώ
να πληρώνω οποιοδήποτε φόρο, τέλος, οφειλή είτε έμμεσο, είτε άμεσο, τόσο προς το κράτος αυτό (με την
υπάρχουσα μη-νόμιμη κυβέρνηση), όσο και προς τις τράπεζες αυτές, διότι και τα δυο ανωτέρω στην σημερινή
μορφή τους, τα θεωρώ εκτελεστικά όργανα του εισβολέα, εχθρού και κατακτητή της Χώρας μου. Δεν αναγνωρίζω
καμία οικονομική υποχρέωση προς δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία, που να τελεί υπό τις οδηγίες και τις εντολές
(έμμεσα ή άμεσα), της οιασδήποτε προδοτικής ή καθεστωτικής Κυβερνήσεως ή κάθε άλλης μορφής προδοτικής ή
καθεστωτικής συγκυβέρνησης . Δεν αναγνωρίζω καμία απόφαση εκτελεστικής αρχής που να τελεί υπό τις οδηγίες
και τις εντολές της, ειδικά όσον αφορά σε κατασχετήριες διαθέσεις.

Mε την παρούσα, δηλώνω ρητά και απολύτως κατηγορηματικά, ότι δεν ήμουν ή είμαι, ούτε κατ’ ελάχιστο
συνεργός, συναυτουργός ή ηθικός αυτουργός της Εθνικής προδοσίας και της γενοκτονίας των Ελλήνων, ουδέποτε
τα «έφαγα» μαζί με τον οποιοδήποτε πολιτικό, ουδέποτε απέκτησα πλούτο, θέσεις και αξιώματα, με αθέμιτους
και ανέντιμους τρόπους και είμαι περήφανος για αυτό, όπως επίσης και για το γεγονός ότι είμαι Ενεργός,
Ελεύθερος, Ανεξάρτητος, Κυρίαρχος, Έλληνας Πολίτης!!! Θέλει Αρετή και Τόλμη η Ελευθερία!!!

Επιφυλασσόμενος ρητώς, παντός δικαιώματος μου και ειδικά αυτών των δικαιωμάτων μου, που απορρέουν
από την συνταγματική μου «Ιερή» και Εθνική υποχρέωση, να εφαρμόζω συνεχώς το θεμελιώδες άρθρο 120 του
Ανόθευτου Συντάγματος, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, μέχρι την οριστική Απελευθέρωση της Χώρας μου και την
αδιαμφισβήτητη αποκατάσταση της Δημοκρατίας, του Συντάγματος και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως
αυτά ορίζονται από τον ΟΗΕ και την ΕΣΔΑ. Πλέον, κάθε πράξη εναντίον μου, θα θεωρείτε και θα αντιμετωπίζεται,
σαν πολιτική δίωξη εναντίον μου, ενός μη-Δημοκρατικού και μη-νομιμοποιημένου καθεστώτος και σαν ευθεία
καταπάτηση των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, θα θεωρείτε αυτομάτως και εχθρική πράξη (και έτσι θα
αντιμετωπιστεί) κατά της κυρίαρχης Χώρας μου και του Λαού της. Το δε συγκεκριμένο έγκλημα, που θα θεωρείται
συνέργια και συναυτουργία σε εσχάτη προδοσία, ΔΕΝ παραγράφεται ποτέ και θα εκδικαστεί αμέσως μετά την
Απελευθέρωση, με τους νόμιμους νόμους.

Είναι Ιερό Εθνικό μου καθήκον να συνεχίσω να πολεμώ, με κάθε μέσο και Πίστη, μέχρι την Νίκη και την
εκπλήρωση του Εθνικού Σκοπού… !

Σας ευχαριστώ Κύριε Εισαγγελέα για την υπομονή σας να με ακούσετε, κατανοώ πλήρως την θέση την
οποίαν βρίσκεστε και σας διαβεβαιώνω πως μπορείτε να επαφίεστε στην απόλυτα Ανθρώπινη και Πατριωτική
μου συνείδηση.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Στοιχεία Υπογράφοντος/ούσας
Όνομα: ….........................................
Επώνυμο: .......................................
Όνομα Πατρός: ..............................
Όνομα Μητρός: .............................
Διεύθυνση: ....................................
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Περιοχή: .........................................
Τ.Κ.: ...............................................
Αριθμός Ταυτότητας: .....................
…………………………………………………….
Αρχή Έκδοσης: ...............................
Ημερ. Έκδοσης: ..............................
Ημερομηνία Γεννήσεως: ................
…………./…………./…………………………..
Επάγγελμα: ...................................
Υπηκοότητα: ..................................
Θρήσκευμα: ..................................
E-mail: ………………………………………..
Τηλ. …………………………………………….

Προς: Κάθε Δημόσια Αρχή

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (#), που προβλέπονται από
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Με την υπογραφή μου κατωτέρω, δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώση όλων
των συνεπειών του νόμου, ότι αφού μελέτησα με προσοχή όλο το περιεχόμενο,
με την Ελεύθερη μου Βούληση και την Πατριωτική μου Συνείδηση,
συνυπογράφω, συντάσσομαι, προσχωρώ και αποδέχομαι, τόσο την
«ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Και Ανοιχτή Δημόσια Επιστολή προς κάθε Έλληνα
Δικαστικό Λειτουργό και προς όλο τον Νομικό κόσμο της Ελλάδας.», όσο και την
«ΔΗΛΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
120.» που εμπεριέχεται σε αυτήν , όπως ακριβώς αυτή κατατέθηκε επισήμως
στην Αθήνα και στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κα. Ευτέρπη Κουτζαμάνη,
από τον πρώτο καταθέτων κ. Μασσέλο Ιωάννη, την 4/11/2014, λαμβάνοντας τον
αριθμό 7221 του γενικού πρωτοκόλλου της Εισαγγελίας, ενώ αυτά βρίσκονται
και
αναρτημένα
δημοσίως
στον
διαδικτυακό
σύνδεσμο:
http://iriwolf.blogspot.gr/2014/09/blog-post.html.
Ορκίζομαι εγγράφως, ότι θα σταθώ αρωγός σε κάθε Δικαστικό Λειτουργό,
που θα προχωρήσει προς την επίτευξη του Εθνικού Σκοπού (Απελευθέρωση της
Χώρας από το κατοχικό καθεστώς, αποκατάσταση της Δημοκρατίας, του
Συντάγματος, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της νομιμότητος, της κοινωνικής
Ειρήνης και Γαλήνης, του κράτους κοινωνικού δικαίου, της Εθνικής κυριαρχίας,
την εξασφάλιση της Δημοκρατικότητας και της Διαφάνειας σε περίπτωση
Εκλογών ή και Λαϊκών δημοψηφισμάτων και τέλος, την διασφάλιση της
επιβίωσης του Έθνους) και της Κάθαρσης (παραδειγματική τιμωρία των ενόχων,
αποκατάσταση της Λαϊκής κυριαρχίας, θέσπιση και θωράκιση με νομοθετικές
δικλείδες - έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό το πραξικόπημα της εξουσίας κατά
του Λαού, κατάργηση όλων των αντισυνταγματικών νόμων, νομοθετημάτων,
πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, διατάξεων κ.α.), παρέχοντας κάθε γνώση ή
ικανότητα που τυχόν διαθέτω, λαμβάνοντας εντολές που θα πρέπει να είναι
σύμφωνες προς τον Εθνικό σκοπό και την Κάθαρση από αυτόν και που θα
εκτελώ Άμεσα, Ευσυνειδήτως και με Πατριωτισμό, προκειμένου να επιτευχτεί ο
Εθνικός Σκοπός και η Κάθαρση.
Σε όλη αυτή την διαδικασία, το Άρθρο 120 του Συντάγματος θα παραμένει
ενεργοποιημένο και μέχρι που όλη η διαδικασία θα θεωρήσω ότι ολοκληρώθηκε
επιτυχώς, οπότε έπειτα θα άρω και την ενεργοποίηση του, άρση που θα μπορεί
να γίνει μόνον εγγράφως, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου μέσου – ακόμη
και του Όρκου, προς την νέα Αρχή του κράτους, που και θα την αναγνωρίσω σαν
την «νόμιμη Αρχή του κράτους».Τόπος: …………………………………….
Ημερομηνία: ….…/….…/…………..
Μετά Τιμής.

------------------------------------Θέση Θεώρησης του
Γνησίου της Υπογραφής
#

Ο Δηλών/ούσα
Ενεργός/ή Ελεύθερος/η Ανεξάρτητος/η Κυρίαρχος/η Έλλην/ιδα Πολίτης

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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V.
Ενδεικτικός τρόπος βασισμένος στους Έλληνες Δικαστικούς Λειτουργούς, για την
επίτευξη του Εθνικού Σκοπού.
Παραπάνω και πιο συγκεκριμένα στη § 2, αναφέρθηκε ότι πρέπει να ελεγχθούν εξονυχιστικά τουλάχιστον 13
κατηγορίες-ομάδες ανθρώπων, καθώς και οι μεταξύ των «συνδέσεις», προκειμένου να επέλθει η ολική κάθαρση.
Όμως, πολλοί από τους ανθρώπους που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες (εξαιρουμένων σίγουρα των πολιτικών), ίσως
έχουν πραγματικά άγνοια για βασικά πράγματα που συμβαίνουν γύρω τους, διότι δυστυχώς σήμερα τα ΜΜΕ είναι
πλήρως ελεγχόμενα, από το κατοχικό καθεστώς. Δηλαδή, ενώ βιώνουν την σημερινή κόλαση, δεν μπορούν να
κατανοήσουν ακριβώς τι συμβαίνει ή πως αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί, απλά γιατί τους λείπει η σφαιρική
πληροφόρηση και λαμβάνουν μόνον την πλήρως κατευθυνόμενη πληροφόρηση των διαπλεκόμενων με το
καθεστώς ΜΜΕ.
Σήμερα, λοιπόν, είναι αρκετοί εκείνοι οι άνθρωποι που πραγματικά δεν γνωρίζουν, ότι εκκρεμεί μήνυση για
εσχάτη προδοσία κατά του πολίτικου προσωπικού της Χώρας, μια πολύ θεμελιώδης πληροφορία και καθοριστική
για τον τρόπο που σκέπτονται, που πράττουν, αλλά και το τι αποφασίζουν να ψηφίσουν. Έτσι, εάν τα ΜΜΕ έκαναν
σωστά την δουλειά τους, ήτοι σεβόντουσαν το δικαίωμα στην ελεύθερη πληροφόρηση και το δικαίωμα της
διαμόρφωσης της συνείδησης 50 του κάθε ανθρώπου, θα έπρεπε να παρέχουν μια σοβαρή και αληθή ενημέρωση
προς το κοινό τους, που και αυτό στην συνέχεια θα διαμόρφωνε την συνείδηση του και θα αποφάσιζε σωστά για το
μέλλον του (π.χ. το τι θα έπρεπε πραγματικά να ψηφίσει, το κατά ποιων θα πρέπει να στραφεί για την σημερινή
κατάσταση, κ.τ.λ.)
Δυστυχώς, όμως τα κατοχικά ΜΜΕ, του παρέχουν ελλιπή πληροφόρηση στην καλύτερη περίπτωση ή
ψευδείς ειδήσεις, που με την διασπορά αυτών μέσω των ΜΜΕ, χειραγωγείται η ατομική συνείδηση του
ανθρώπου, πάντα προς την κατεύθυνση που ορίζει το κατοχικό καθεστώς. Συνεπώς, ένας πολύ μεγάλος εχθρός για
την επίτευξη του Εθνικού Σκοπού είναι οι ελλιπείς και οι ψευδείς ειδήσεις που τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ
διασπείρουν!!! Εάν, σήμερα υπήρχε σοβαρή και σωστή ενημέρωση, να είστε σίγουροι ότι ποτέ δεν θα είχαμε
φτάσει σε αυτό το εξευτελιστικό σημερινό ατομικό, αλλά και Εθνικό επίπεδο. Πρωταρχικής λοιπόν σημασίας
είναι ο πλήρης έλεγχος των ΜΜΕ 51, με σκοπό αυτά να υποχρεωθούν να μεταδίδουν αληθείς ειδήσεις, σχετικές με
όλα τα σοβαρά ζητήματα του τόπου, διότι εάν ο Λαός γνωρίζει την αλήθεια, να είστε απόλυτα σίγουροι ότι θα
αντιδράσει σωστά, όπως ακριβώς αντιδρά ένας Άνθρωπος με γνώση και συνείδηση !!!
Σε αυτή την παράγραφο, αναλύουμε μια πρόταση εφαρμογής της Κάθαρσης, προς επίτευξη του Εθνικού
Σκοπού, εάν όλοι εμείς οι συνυπογράφοντες τυγχάναμε να ήμασταν στην θέση Σας, δηλαδή Δικαστικοί Λειτουργοί
και Σας την παρουσιάζουμε εδώ, με σκοπό να την αξιολογήσετε ή και να την υιοθετήσετε εάν Σας αρέσει και την
πιστεύετε. Φυσικά, το τι τελικά θα πράξετε είναι καθαρά προσωπικό Σας ζήτημα και επαφίεται στον Πατριωτισμό
Σας και την αφοσίωση Σας προς το Έθνος, όπως άλλωστε και έχετε Ορκιστεί.
Δυο, είναι τα βασικά σημεία που κανείς πρέπει να έχει υπόψιν του για ένα τέτοιο εγχείρημα. Το πρώτο είναι
ότι αυτή η μετάβαση της κάθαρσης θα πρέπει να έχει αποτελέσματα πολύ σύντομα 52 και θα πρέπει να γίνει με
τέτοιο τρόπο, που να μην διαταραχτεί η κοινωνική συνοχή, ειρήνη και γαλήνη. Το δεύτερο, είναι ότι θα πρέπει να
υπάρχει τουλάχιστο μια εναλλακτική πρόταση για την επόμενη ημέρα, καθώς το κράτος θα πρέπει να υφίσταται,
ακόμη και εάν όλο το πολιτικό προσωπικό του κριθεί ένοχο και φυλακιστεί !!! Και ακριβώς, αυτό είναι που
θέλουμε να πράξουμε και ζητούμε την συνδρομή σας … Μια ειρηνική «επανάσταση»-αντίδραση πολιτισμού και
ένωσης, αποφεύγοντας τον κίνδυνο κανονικών ενόπλων εξεγέρσεων και επαναστάσεων, που πιστεύουμε ότι
50

Το οποίο στην συνέχεια καθορίζει και την ψήφο, άρα και εν μέρη (εάν δεν υπάρχει νοθεία από το κατοχικό καθεστώς)
καθορίζει και την όποια νέα κυβέρνηση …
51
Ακόμη και μέσω Εισαγγελικών παραγγελιών ή δικαστικών αποφάσεων … Να υποχρεωθούν δηλαδή αυτά, να μεταδίδουν
κρίσιμες και ζωτικές ειδήσεις – συνεχώς και όσο αυτό είναι απαραίτητο, όπως παραδείγματος χάριν το ότι εκκρεμοδικεί το
θέμα της εσχάτης προδοσίας από την 24-11-2011 και την προσπάθεια αποσιωπήσεως του θέματος αυτού, ένα ζωτικότατο και
κρισιμότατο Εθνικό θέμα, μια δίωξη που δεν παραγράφεται εάν δεν δικαστεί εν Ελευθερία ….
52
Από τα πρώτα κιόλας στάδια της, ασχέτως με το πόσο θα κρατήσει πραγματικά μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της – ο Λαός
θέλει να δει αποτελέσματα έμπρακτα και σύντομα …
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δυστυχώς μόνο δεινά μπορούν να φέρουν στην Χώρα !!! Φυσικά, όπως πολύ καλά έχετε καταλάβει, όλοι εμείς οι
κυρίαρχοι, ελεύθεροι και ανεξάρτητοι Έλληνες, με την παρούσα επιστολή απευθυνόμαστε σε Εσάς, προκειμένου
αυτή η ειρηνική «επανάσταση» πολιτισμού και ένωσης, να συντελεστεί πραγματικά κάτω από τα δικά Σας ασφαλή
«φτερά», έτσι ώστε να αποφευχθούν χειρότερες καταστάσεις για την Χώρα και τον Λαό.
Εξ’ άλλου, αυτή η μοναδική σημερινή ευκαιρία συνεργασίας των Δικαστικών Λειτουργών με τους Πολίτες
με σκοπό την Εθνική Κάθαρση, ίσως να μην μπορεί ποτέ να γίνει στο μέλλον, μια που οι κυβερνώντες έχουν
προβλέψει και για αυτό, υιοθετώντας την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ (εφαρμοστέα το 2015-2016), που όμως στο
κεφάλαιο 8 {ΕΠ 5}, αναφέρει καθαρά τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Δικαιοσύνη και το Σύνταγμα θα
παρακάμπτονται, καθώς και γιατί πρέπει να γίνεται αυτό, όπως αυτό αναλύεται με σοκαριστικό τρόπο στο Κεφ.8
παρ.1:
«Η πείρα από άλλες χώρες έδειξε πως το Σύνταγμα κάθε χώρας μπορεί να αποτελέσει

σοβαρό εμπόδιο στην εφαρμογή των προγραμμάτων λιτότητας.»
Άρα, να γιατί τώρα πρέπει να πείτε το μεγάλο ΝΑΙ ή το μεγάλο ΟΧΙ. Η αλήθεια πράγματι είναι πως η
κατάσταση αυτή είναι πρωτόγνωρη, αλλά σίγουρα … τα κλειδιά της πραγματικής σωτηρίας και της λύσης τα
κρατάτε ΕΣΕΙΣ σήμερα, ενώ δυστυχώς … σε λίγο, ίσως Σας αφαιρεθούν μια που ήδη έχουν δρομολογηθεί από τους
κυβερνώντες οι σχετικές «ύπουλες» διαδικασίες για την ουσιαστική κατάργηση της Δικαιοσύνης!!!
Επίσης, να μην ξεχνάτε ποτέ, ότι λόγο έλλειψης Συνταγματικού Δικαστηρίου στην Χώρα μας, είστε όλοι οι
Δικαστικοί Λειτουργοί ταυτόχρονα και εν δυνάμει Συνταγματικοί Δικαστικοί Λειτουργοί, συνεπώς μπορείτε να
ασκείτε τα καθήκοντα Σας είτε σαν κανονικοί Δικαστικοί Λειτουργοί σεβόμενοι την δικαστική ιεραρχία, είτε σαν
Συνταγματικοί Δικαστικοί Λειτουργοί, όπου σαν τέτοιοι δεν είναι απαραίτητο να σεβαστείτε την δικαστική
ιεραρχία, εάν αυτή προσπαθήσει να Σας ακυρώσει !!!
Έτσι, λοιπόν, σήμερα εάν θέλουμε να ορίσουμε με ένα σύντομο, αλλά ακριβή ορισμό την σημερινή
κατάσταση, θα μπορούσαμε με ασφάλεια να ισχυριστούμε ότι αυτό που βιώνουμε είναι ένα νομοθετικό
πραξικόπημα, διότι οι πραξικοπηματίες σαν όπλα τους έχουν τα αντισυνταγματικά και παράνομα νομοθετήματα,
νομούς, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, …κ.τ.λ. Φυσικά και αναμφίβολα, αυτό το νομοθετικό πραξικόπημα
καταλύει το πολίτευμα, ενώ το μόνον που πραγματικά θα μπορούσε να το σταματήσει, εκτός των αιματηρών
εξεγέρσεων και επαναστάσεων, θα ήταν μόνον η αφύπνιση και η Συνταγματικά θεσμοθετημένη και επιβαλλόμενη
ενεργοποίηση-παρέμβαση των Δικαστικών Λειτουργών 53, που το πολίτευμα, το αποκαθιστά και το ενδυναμώνει
όπως θα δούμε ευθύς αμέσως !!! Αλλά, πριν προχωρήσουμε παρακάτω και βάση των δυο βασικών ζητημάτων που
αναλύσαμε σε προηγούμενη παράγραφο, ας θυμηθούμε λίγο, το τι λένε τα θεμελιώδη Άρθρα 1 παρ.2 & 3 και 2
παρ.1 του Συντάγματος και ας εστιάσουμε την προσοχή μας στις υπογραμμισμένες λέξεις:
•

Άρθρο 1 παρ.2 & 3 του Συντάγματος (θεμελιώδες άρθρο, δηλαδή δεν αλλάζει ποτέ και δεν μπορεί
κανείς να το αλλάξει !!!)
Παράγραφος 2: «Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.»
Παράγραφος 3: «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και
ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα»

•

Άρθρο 2 παρ.1 του Συντάγματος (θεμελιώδες άρθρο, δηλαδή δεν αλλάζει ποτέ και δεν μπορεί
κανείς να το αλλάξει !!!)

53

Παρακαλούμε πολύ, να μας επιτραπεί αυτή η υπερβατική και βαρύγδουπη φράση … Ουσιαστικά πρόκειται για μια υγιή
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ των Δικαστικών Λειτουργών, με την αρωγή και την υποστήριξη των Πολιτών, για ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ και
αποτροπή μελλοντικών ανεπιθύμητων και μη αναστρέψιμων επικίνδυνων καταστάσεων, που το πολίτευμα, το αποκαθιστά,
το ενδυναμώνει και το ισχυροποιεί … !!!
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Παράγραφος 1: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική
υποχρέωση της Πολιτείας.»
Συνεπώς, ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω, καταλαβαίνουμε ότι είναι υποχρέωση του πολιτικού
προσωπικού ή του θεματοφύλακα του Συντάγματος, δηλαδή του Προέδρου της Δημοκρατίας, να το τηρούν στο
σύνολο, οπότε και όσο αφορά μόνον τις διατάξεις των δυο αυτών θεμελιωδών άρθρων, όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει
να διασφαλίζουν ΟΛΑ τα ακόλουθα, αλλιώς είναι υπόλογοι τουλάχιστον για το ότι δεν πράττουν σωστά τα
καθήκοντα τους και παραβιάζουν τον Όρκο τους, ενώ ταυτόχρονα δεν σέβονται και τον θεσμικό τους ρόλο – τον
οποίο και προσβάλλουν, πράγμα που στο ηθικό επίπεδο, σημαίνει επίσης, ότι δεν σέβονται και τον εαυτό τους,
οπότε αφού δεν σέβονται τον ίδιο τους τον εαυτό, πως θα μπορέσουν να σέβονται τον Όρκο τους, άλλους Πολίτες
και τον ίδιο τον Λαό τους? :
a) Οφείλουν να διασφαλίζουν σε όλες τις εκφράσεις της την Λαϊκή Κυριαρχία.
b) Οφείλουν να σέβονται ότι όλες οι εξουσίες, ακόμη και οι δικές τους πηγάζουν από τον Λαό, ενώ
παύονται όταν ο Λαός αποφασίσει να τις πάρει πίσω. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους: με
τις εκλογές, με εξέγερση ή και επανάσταση, αλλά και μέσω της Ελληνικής Δικαιοσύνης, η οποία
θεσμικά αποφασίζει στο «Όνομα του Ελληνικού Λαού» !!! Συνεπώς, εάν η Δικαιοσύνη κρίνει ότι οι
έχοντες εξουσίες δεν τις χρησιμοποιούν ως οφείλουν, μπορεί με απόφαση της να τους αφαιρέσει
την εξουσία και να τους παύσει 54 !!!
c) Οφείλουν, όλα αυτά που πράττουν να υπηρετούν τον Λαό 55, αλλιώς ο Λαός (με τις επιλογές που
αναφέρθηκαν ανωτέρω) τους αφαιρεί την εξουσία.
d) Οφείλουν να διασφαλίσουν την διαιώνιση του Έθνους και όχι να νομιμοποιούν παρανόμως
2.000.000 λαθρομετανάστες (ενώ άλλοι 1.500.000 περιμένουν την νομιμοποίηση), αλλοιώνοντας
έτσι την Εθνική ταυτότητα και το Έθνος, με ολέθρια μελλοντικά αποτελέσματα που αναλύθηκαν
ανωτέρω, ενώ το Σύνταγμα που βασίζεται στο Έθνος κινδυνεύει να καταλυθεί και αυτό. Πάλι ο
Λαός (με τις επιλογές που αναφέρθηκαν ανωτέρω) μπορεί να τους αφαιρέσει την εξουσία για αυτό.
e) Όλες οι εξουσίες ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα και συνεπώς χωρίς συνταγματικές διατάξεις
που να το επιτρέπουν, δεν μπορεί ούτε η Εθνική κυριαρχία να εκχωρείται και μάλιστα χωρίς όρους,
αλλά ούτε και οι κρατικές εξουσίες να μεταβιβάζονται και να ασκούνται από άλλα κέντρα της
αλλοδαπής (όπως π.χ. την τρόικα ή τους δανειστές). Πάλι ο Λαός (με τις επιλογές που αναφέρθηκαν
ανωτέρω) μπορεί να τους αφαιρέσει την εξουσία για αυτό.
f) Η Πολιτεία και άρα και όλο το πολιτικό προσωπικό, υποχρεούται να σέβεται και να προστατεύει την
Αξία του Ανθρώπου και όχι να θίγει την Τιμή, την Υπόληψη και την Αξιοπρέπεια του, όπως ακριβώς
γίνεται σήμερα !!! Πάλι ο Λαός (με τις επιλογές που αναφέρθηκαν ανωτέρω) μπορεί να τους
αφαιρέσει την εξουσία για αυτό.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι, μόνον και μόνον από την εφαρμογή αυτών των δυο
Συνταγματικών Άρθρων, όλο το πολιτικό προσωπικό της Χώρας, αλλά και ο θεματοφύλακας του Συντάγματος,
δηλαδή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχουν ΟΛΟΙ αποτύχει να τιμήσουν τον θεσμό τους και τον Όρκο τους, ενώ
πράττουν ΑΚΡΩΣ αντίθετα από τις Λαϊκές επιταγές του Συντάγματος, οπότε και ο Λαός (με τις επιλογές που
αναφέρθηκαν ανωτέρω) μπορεί ανά πάσα στιγμή να τους αφαιρέσει την εξουσία για αυτό, συνοπτικά και
γρήγορα, ειδικά μέσω της Δικαιοσύνης … !!!
Να λοιπόν, πως θα μπορούσε να συντελεστεί άμεσα η επαναφορά του πολιτεύματος, ενώ στην συνέχεια με
την ολική κάθαρση και των δικών που θα ακολουθήσουν, θα ενισχυθεί το πολίτευμα και θα μπουν οι

54

Η Ελληνική Δικαιοσύνη οφείλει να είναι ο ελεγκτικός «πυλώνας» της Δημοκρατίας, της εξουσίας, όπως και του κράτος
γενικότερα!!!
55
Αλήθεια, άραγε σήμερα τι από αυτά πραγματικά υπηρετεί τον Λαό??? Οι κυβερνώντες καταστρέφουν τον Λαό, ενώ η
αντιπολίτευση {όλη η αντιπολίτευση} δεν κάνει τίποτε για να το σταματήσει, ως οφείλει …
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ασφαλιστικές δικλείδες εκείνες, να μην εφαρμοστεί ξανά ένα νομοθετικό πραξικόπημα κατάλυσης του
πολιτεύματος!!!
Ας δούμε τώρα λοιπόν, πως επί του πρακτέου και με ποια στάδια, θα μπορούσε να γίνει αυτό, μέσα σε
ελάχιστο χρονικό διάστημα, είτε δρώντας οι Δικαστικοί Λειτουργοί σαν τακτικοί και ενωμένοι, είτε δρώντας
ακόμη και μεμονωμένα σαν Συνταγματικοί Δικαστικοί Λειτουργοί, π.χ. από ένα Εφετείο:
A. Πρώτο σενάριο: Δρώντας οι Δικαστικοί Λειτουργοί σαν τακτικοί και ενωμένοι.
1. Αρχικά οι Εφέτες παραλαμβάνουν την παρούσα επιστολή των Ελεύθερων, Ανεξάρτητων και
Κυρίαρχων Ελλήνων Πολιτών και ενημερώνονται. Ίσως και να θελήσουν και κάποια διευκρινιστική
συνάντηση με του Πολίτες.
2. Επειδή, έχουν οι περισσότεροι πειστεί για την ανάγκη εκπλήρωσης του Εθνικού Σκοπού και της
Κάθαρσης, αποφασίζουν να δράσουν σαν ενωμένοι τακτικοί Δικαστικοί Λειτουργοί και έτσι
ακολουθούνται τα επόμενα «τυπικά», αποφασισμένα και ακαριαία βήματα …
3. Εισαγγελείς αποφασίζουν και συντάσσουν σχετική αναφορά προς το Συμβούλιο των Εφετών.
4. Ορίζεται κατεπείγουσα έκτακτη συζήτηση και το Συμβούλιο των Εφετών, αποφασίζει και εκδίδει
βούλευμα υπέρ του Εθνικού Σκοπού και της επικείμενης Κάθαρσης, το οποίο άμεσα εκτελείται και
μάλιστα στο «Όνομα του Ελληνικού Λαού».
5. Διώκονται άμεσα και αυτεπάγγελτα όλοι οι ενεργοί βουλευτές 56, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο
Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Αρχηγός των Σωμάτων Ασφαλείας, ο Διοικητής της Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών και όλοι οι ιδιοκτήτες, καθώς και οι διοικήσεις όλων των ΜΜΕ.
6. Συστήνεται Προσωρινή Κυβέρνηση Εκτάκτου Ανάγκης και Ειδικό Δικαστήριο με ενόρκους Πολίτες,
προκειμένου να δικαστεί 57 σε μια δίκαιη δίκη, το θέμα της εσχάτης προδοσίας και όσων
κατηγορούνται για αυτήν.
B. Δεύτερο σενάριο: Δρώντας ακόμη και μεμονωμένα σαν Συνταγματικοί Δικαστικοί Λειτουργοί.
Αν και θεωρητικά μπορεί ο κάθε Δικαστικός Λειτουργός να δράσει αυτόκλητα σαν Συνταγματικός
Δικαστικός Λειτουργός, αυτό στην πράξη σημαίνει Άνθρωπος με ισχυρή εσωτερική θέληση, δύναμη
και Πίστη, μεγάλο αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης, Πατριωτική και Εθνική συνείδηση και φυσικά
τεραστία «κότσια» …
Για να μπορεί να γίνει μια τέτοια κίνηση, ο Δικαστικός αυτός Λειτουργός, θα πρέπει να δηλώσει από
την αρχή ότι δρα πλέον σαν Συνταγματικός Δικαστικός Λειτουργός και να το κοινοποιήσει παντού,
τόσο εντός, αλλά και εκτός της Χώρας, ειδικά σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς θεσμούς, όπως και σε
ΜΜΕ που δεν είναι ελεγχόμενα από το καθεστώς.
Αρχικά, ο Άνθρωπος αυτός θα υποστηριχτεί από τους συνυπογράφοντες την παρούσα επιστολή, ενώ
με την ευρεία δημοσίευση της δράσεως του αυτής για Εθνική Κάθαρση, σίγουρα θα τον
ακολουθήσουν και άλλοι Δικαστικοί Λειτουργοί και ένα σώμα πλέον Συνταγματικών Δικαστικών
Λειτουργών με σκοπό την Εθνική Κάθαρση θα συγκροτηθεί …
Ασχέτως, με το πόσοι τελικά Δικαστικοί Λειτουργοί θα συμμετέχουν σε αυτό, τα βήματα που θα
πρέπει να ακολουθηθούν, είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που περιγράφηκαν ανωτέρω, αλλά αντί για
αποφάσεις από ένα συμβούλιο Εφετών, έχουμε αποφάσεις από Συνταγματικούς Δικαστικούς
Λειτουργούς.
56

Μέσα σε αυτούς και ο Πρωθυπουργός, αλλά και οι Υπουργοί …
Η δίκη θα γίνει μετά τις Ελεύθερες και Δημοκρατικές εκλογές, έχοντας αποκτήσει πλέον η Χώρα την Ελευθερία της και μια
πραγματικά Δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση …
57
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Έτσι και μέσα σε μόλις μερικούς μήνες, η Χώρα θα είναι ξανά Ελεύθερη και Δημοκρατική, θα έχουν τεθεί τα
νέα Θεμέλια που θα αποτρέπουν κάθε νέο επίδοξο πραξικοπηματία να εφαρμόσει πρακτικές κατάλυσης του
πολιτεύματος, ενώ οι σημερινοί πραξικοπηματίες θα δικαστούν με μια δίκαιη δίκη – η βασική κάθαρση θα έχει
επιτελεστεί μέσα σε λίγους μήνες, άλλα θα κρατήσει χρόνια μέχρι και επισήμως να ολοκληρωθεί και να
τελεσιδικήσουν όλες οι δίκες για τους πραξικοπηματίες και τους λοιπούς εμπλεκομένους. Και όλα αυτά θα γίνουν
χωρίς να διαταραχτεί η νομιμότητα, χωρίς να καταλυθεί το πολίτευμα, χωρίς να διαταραχτεί το κοινωνικό
κράτος Δικαίου, η ειρήνη και η γαλήνη των Πολιτών, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα αποκατασταθούν, ενώ οι
Δικαστικοί αυτοί Λειτουργοί που ανέλαβαν να πράξουν υπέρ του Εθνικού Σκοπού της Κάθαρσης, θα μείνουν για
πάντα Αθάνατοι Ήρωες στα μάτια του Λαού και στην Ιστορία !!!

Τώρα, που και Εσείς έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα, αποφασίσετε με πλήρη
αίσθηση καθήκοντος, Πατριωτικής και Εθνικής Συνείδησης, για το τι πρέπει πραγματικά
να πράξετε, προς όφελος του Ελληνικού Λαού, του Έθνους και της Χώρας.
Το αίτημα μας που είναι βασισμένο σε όλα τα ανωτέρω είναι ένα:
Εθνική Κάθαρση Τώρα !!!

Τέλος, Σας ενημερώνουμε ότι το παρόν έγγραφο αποτελεί κομμάτι μιας ευρύτερης ΜΑΖΙΚΗΣ
ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ κίνησης Ελλήνων Πολιτών, διότι την αλήθεια πρέπει να την ξέρουν όλοι. Είναι δε συνταγμένο
σε απλή καθομιλουμένη γλώσσα, μια και ο συντάκτης δεν προέρχεται από τον νομικό χώρο και συνεπώς στερείται
της ειδικής γνώσης που απαιτεί η νομική γλώσσα. Για τον λόγο αυτό, Σας ζητούμε να εστιαστείτε στην κατανόηση
της ουσίας του παρόντος που είναι η Εθνική Κάθαρση, ενώ εάν απαιτούνται περαιτέρω νομικά έγγραφα, ζητούμε
την Συνδρομή και την Αρωγή σας προκειμένου συνταχτούν αυτά στην πρέπουσα νομική γλώσσα.

Είναι Ιερό μας Εθνικό καθήκον να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ενωμένοι, με κάθε
μέσο και Ιερή Πίστη, μέχρι την τελική Νίκη, δηλαδή την επίτευξη του Εθνικού Σκοπού … !

Θέλει Αρετήν και Τόλμην, η Ελευθερία !!!
Τέλος, Σας ζητούμε και Σας παρακαλούμε, να μας κρατάτε γραπτώς ενήμερους για την πορεία της αναφοράς
μας. Επίσης, Σας παρακαλούμε, εάν δεν κάνετε δεκτό κάποιον από τους ισχυρισμούς μας, να μας ενημερώσετε
εγγράφως, για ποιο λόγο δεν τον κάνατε δεκτό, καθώς και το σχετικό απορριπτικό σκεπτικό σας, προκειμένου να
τον επανεξετάσουμε και πιθανώς να επανέλθουμε με νέες προτάσεις.

Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.

Ενεργοί Ελεύθεροι Ανεξάρτητοι Κυρίαρχοι Έλληνες και Ελληνίδες Πολίτες
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Λίγα λόγια για την Πατριωτική κίνηση του Εθνικού Σκοπού της Κάθαρσης …
Αντίδραση με Πρόσωπο (Επώνυμα) και κατά Πρόσωπο (κατά των καθεστωτικών)… !!!
Η επιτακτική ανάγκη που οδήγησε στην δημιουργία αυτής της Υπερκομματικής Πατριωτικής Κίνησης, είναι η κατανόηση δυο
πολύ σημαντικών παραγόντων της καθημερινής μας ζωής:
•

•

Κατά πρώτον έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει ότι κανείς ΔΕΝ πρόκειται πραγματικά να μας σώσει ή εάν εμφανιστεί
κάποιος επίδοξος «σωτήρας», θα πρέπει εκ’ της ιστορικής εμπειρίας μας, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, στο τι αυτός
πραγματικά ζητά από εμάς, όπως και ποιοι είναι οι πραγματικοί σκοποί/στόχοι του … Η ιστορική λοιπόν εμπειρία
μας, μας έχει δείξει ότι στην διαχρονική πραγματικότητα, «σωτήρας» χωρίς ιδία συμφέροντα, πότε σχεδόν δεν
υπήρξε !!! Ειδικά δε, όποιος σήμερα πιστεύει ότι λύσεις σωτηρίας μπορούν να δοθούν από τους ίδιους ανθρώπους
που μας έφτασαν εδώ, οικτρά πλανάται !!!
Κατά δεύτερον και βασιζόμενοι στην ανωτέρω διαπίστωση, είναι απολύτως ευκολονόητο, ότι ουσιαστικά, ο μόνος
υγιής δρόμος που υπάρχει είναι να σωθούμε μόνοι μας, αναλαμβάνοντας το έργο αυτό με Υπευθυνότητα και
Σοβαρότητα, αναλαμβάνοντας πλήρως το βάρος των ευθυνών μας και των υποχρεώσεων μας, απέναντι στους
συμπολίτες μας και στα παιδιά μας, τόσο σε ατομικό, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, μια που το θέμα είναι
κυριολεκτικά «φλέγων» για ΟΛΟΥΣ !!! Είναι ιστορικά τεκμηριωμένο, ότι καμιά αλλαγή και απαλλαγή, ποτέ δεν έγινε
εάν δεν υπάρξει πίεση από την βάση !!! Αυτό, το «εργαλείο» λοιπόν, είναι ένα ποικιλόμορφο και πολυμορφικό
«εργαλείο» για την σωτήρια μας και πλήρως ελεγχόμενο από την βάση. Και για τον λόγο αυτό, επικροτούμε την
χρήση του και για εκτός του Νομικού κόσμου της Χώρας. Παραδείγματος χάριν και επειδή το «εργαλείο» αυτό είναι
Υπερκομματικό και ανήκει Ανεξαρτήτως και Αδιακρίτως σε ΚΑΘΕ Έλληνα Πολίτη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από
τα μέλη πολιτικών φορέων ή συλλογικοτήτων. Σαν μέλος ενός πολίτικου φορέα, δεν θα θέλατε να ξέρετε τι
πραγματικά πρεσβεύει αυτός που εσείς υποστηρίζετε ??? Να λοιπόν η ευκαιρεία …!!! Παραδώστε το παρόν
εγγράφως, στον πρόεδρο σας και στους Βουλευτές σας και ζητήστε τους σαν πολιτικός φορέας συλλογικά να πάρει
θέση. «Όπερ έδει δείξαι» … μαθηματικά και κατά Ευκλείδη, θα ΞΕΡΕΤΕ πλέον!!!

Οι βασικοί πυλώνες σχεδιασμού της κίνησης αυτής είναι:
1.

2.

3.

4.

5.

Γνώση και ενημέρωση, με τεκμηρίωση. Το κείμενο – «εργαλείο» αυτό, αρχικά ενημερώνει όποιον το
παραλαμβάνει/του κοινοποιείται και συνεπώς ο παραλαβών, ΔΕΝ μπορεί πλέον να ισχυριστεί ότι «ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ» !!! Η
ενημέρωση αυτή, που περιορίζεται για λόγους συντομίας μόνον στα πολύ σημαντικά θέματα, ακολουθείται από
σοβαρή τεκμηρίωση.
«Ελευθερώνουμε» την Ελληνική Δικαιοσύνη προκειμένου να πράξει το Έργο της. Καλούμε την Ελληνική Δικαιοσύνη
που υπογράφει στο «Όνομα του Ελληνικού Λαού», σαν Ενεργοί, Ανεξάρτητοι, Ελεύθεροι και Κυρίαρχοι Έλληνες
Πολίτες, να εκτελέσει το καθήκον της, δηλαδή του ελέγχου, της προστασίας των Πολιτών και τον καταλογισμό
ευθυνών. Πρέπει να γνωρίζεται, ότι με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, η Ελληνική Δικαιοσύνη έχει το δικαίωμα να
ασκήσει έλεγχο τόσο στην Εκτελεστική, όσο και στην Νομοθετική εξουσία, αλλά ποτέ δεν μπορεί να το κάνει αυτό,
εάν δεν της ζητηθεί. Αυτό λοιπόν, γίνεται με την κατάθεση του έγγραφου αυτού στην Ελληνική Δικαιοσύνη από τους
Έλληνες Πολίτες … !!!
Συλλογή Επιπλέον Τεκμηριωμένου Ενοχοποιητικού Υλικού από την βάση, που θα παραδοθεί στην Ελληνική ή και
Ευρωπαϊκή ή και Διεθνή Δικαιοσύνη. Επίσης και προκειμένου να συλλεχτούν όσο περισσότερα αποδεικτικά
ενοχοποιητικά στοιχεία είναι δυνατόν, παρακαλούμε τους συμμετέχοντες σε αυτή την κίνηση, ότι έχουν που νομίζουν
ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Δικαστήριο κατά του καθεστώτος, να μας το αποστείλουν, μέσω Email (πράγμα
που δεν συνιστάται, λόγο της καθεστωτικής παρακολούθησης) ή με συστημένη επιστολή (συνιστάται) ή
επικοινωνώντας μαζί μας, περιλαμβάνοντας εάν είναι δυνατό και μια σύντομη περιγραφή για το τι ακριβώς μας
στέλνουν.
Ενεργοί Πολίτες στο έργο της Εθνικής Κάθαρσης. Με την παρούσα που καταθέτουμε σαν πραγματικά Ενεργοί,
Ανεξάρτητοι, Ελεύθεροι και Κυρίαρχοι Έλληνες Πολίτες, δηλώνουμε υπεύθυνα ότι θα συνταχθούμε στο πλευρό του
όποιου/ων Δικαστικού/ων Λειτουργού/ων, θελήσει/ουν να επιδιώξει/ουν την Εθνική Κάθαρση και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα
πάρουμε την Χώρα μας πίσω. Δηλαδή, δεν θα είμαστε παθητικοί θεατές του καναπέ, αλλά ενεργοί Πολίτες στο έργο
της Εθνικής Κάθαρσης!!!
Ατομική Δήλωση Ενεργοποίησης του Άρθρου 120 του Συντάγματος. Για τον λόγο αυτό, δηλώνουμε ότι
ενεργοποιούμε το αναφαίρετο δικαίωμα μας που απορρέει από το Άρθρο 120 του Συντάγματος (Πολιτική Ανυπακοή,
Στάση Πληρωμών προς ένα καθεστωτικό καθεστώς, κ.α.) Την δήλωση αυτή, μπορούμε μόνον εμείς οι ίδιοι που την
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6.

υπογράψαμε να την άρουμε, όταν θεωρήσουμε ότι το πολίτευμα της Χώρας, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Εθνική
Ανεξαρτησία και Κυριαρχία έχει αποκατασταθεί …
Παρακράτηση των Κυριαρχικών Δικαιωμάτων μας έως την Ολοκλήρωση της Εθνικής Κάθαρσης. Και το ανωτέρω
γίνεται επιπροσθέτως, γιατί όπως είπαμε θα συνδράμουμε ενεργά τον/ους όποιον/ους Δικαστικό/ους Λειτουργό/ους
αναλάβουν το έργο της Εθνικής Κάθαρσης, αλλά παρακρατούμε με την δήλωση της ενεργοποίησης του Άρθρου 120
του Συντάγματος μέχρι την οριστική λήξη της Εθνικής Κάθαρσης, τα κυριαρχικά δικαιώματα μας, για την περίπτωση
που ανάμεσα μας προσχωρήσει δόλια με το προσωπείο του «συναγωνιστή», ο οποιοσδήποτε πραγματικά
κατευθυνόμενος από το κατοχικό καθεστώς.

Το κείμενο αυτό ανήκει σε όλους τους Έλληνες ανεξαιρέτως και αδιακρίτως , ενώ είναι ελεύθερο προς χρήση από κάθε
ενδιαφερόμενο Έλληνα Πολίτη, που Πιστεύει¤ ότι είναι Ενεργός, Ελεύθερος, Ανεξάρτητος και προπαντός Κυρίαρχος και
μπορεί να το συνυπογράψει και να το κοινοποιήσει ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ κρίνει και σε όποιον Δικαστικό Λειτουργό ή όπου αλλού
επιθυμεί (προτείνουμε επιπροσθέτως: Πολιτικούς Φορείς, Νομικούς και Δικαστικούς Συλλόγους και Ενώσεις, Blogs, Sites,
Ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, Σωματεία και Ενώσεις Ανθρώπων, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς εποπτικές και Δικαστικές αρχές –
ειδικά αυτές των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, κτλ).

Διότι ΜΟΝΟΝ όποιος ΔΕΝ φοβάται την Αλήθεια, ακόμη και καταγγελλόμενος να είναι, ΔΕΝ θα έχει
κανένα πρόβλημα να συνταχθεί και δημοσίως να υποστηρίξει την κίνηση αυτή !!!
Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να διαθέσουμε τους απαιτούμενους πόρους από ιδία κεφαλαία, για την κοινοποίηση
ΠΑΝΤΟΥ και ζητούμε την Πολύτιμη Συνδρομή Σας (όχι οικονομική προς εμάς)!!! Πάντως, θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι σε όποιον
κοινοποιείται ΔΕΝ θα μπορεί πλέον να ισχυριστεί ότι ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ !!!
Παρακαλούμε όμως και προκειμένου για το αρχείο μας – να ξέρουμε ποιοί είναι πραγματικά ενήμεροι και για την δημόσια
κοινοποίηση των ονοματεπώνυμων, τόσο του καταθέτοντος συμμετέχοντα 58, αλλά και του παραλήπτη Δικαστικού
Λειτουργού ή όποιου άλλου παραλήπτη 59, έτσι ώστε να μην επαναλαμβάνονται κοινοποιήσεις από τους συμμετέχοντες, να
μας αποστέλλεται σκαναρισμένο το ακριβές υπογεγραμμένο αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης σας θεωρημένο από μια
Αρχή, που βρίσκεται στην σελίδα 81 του παρόντος κειμένου, μαζί με κάποια στοιχεία επικοινωνίας και με τα αντίγραφα
παράδοσης-παραλαβής από τους Δικαστικούς Λειτουργούς ή άλλους στους οποίους παραδόθηκε 60, στο qaetos@gmail.com,
προκειμένου να έχουμε κάποια εσωτερική ενημέρωση και επαφή για την συνδιαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής, προς την
επίτευξη του Εθνικού Σκοπού και της Κάθαρσης.
Επίσης και προκειμένου να συλλεχτούν όσο περισσότερα αποδεικτικά ενοχοποιητικά στοιχεία είναι δυνατόν, παρακαλούμε
τους συμμετέχοντες σε αυτή την κίνηση, ότι έχουν που νομίζουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Δικαστήριο κατά του
καθεστώτος, να μας το αποστείλουν, στο ανωτέρω Email (πράγμα που δεν συνιστάται, λόγο της καθεστωτικής
παρακολούθησης) ή με συστημένη επιστολή (συνιστάται) ή επικοινωνώντας μαζί μας, περιλαμβάνοντας εάν είναι δυνατό και
μια σύντομη περιγραφή για το τι ακριβώς μας στέλνουν.
Το κείμενο αυτό μπορεί να κοινοποιηθεί τελείως ανέξοδα και σε Δικηγορικούς, αλλά και Δικαστικούς Συλλόγους καθώς και σε
πολιτικούς συνδυασμούς (πολιτικούς φορείς) της Χώρας, πράγμα που επιδιώκουμε, ενώ όλοι με ενδιαφέρον αναμένουμε να
δούμε ποιοι πολιτικοί συνδυασμοί θα πάρουν θέση υπέρ της κίνησης αυτής, ενώ πάλι περιμένουμε με ενδιαφέρον να μας
αιτιολογήσουν το γιατί δεν παίρνουν θέση ή παίρνουν θέση κατά της κίνησης αυτής !!! Πάντως, από την πλευρά μας η
πρόσκληση μας για συμμετοχή, απευθύνεται ΕΝΩΤΙΚΑ σε ΟΛΟΥΣ Ανεξαρτήτως και Αδιακρίτως των Ελλήνων Πολιτών και
συνεπώς, όποιοι και όσοι πολιτικοί φορείς θέλουν να συμμετέχουν, με χαρά μας να το πράξουν, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο
και σε συλλογικό (πολιτικός φορέας) … ΔΙΟΤΙ ΜΟΝΟΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΣΚΟΠΟ,
ΕΝΩ Ο ΜΟΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΕΙΝΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ !!!
58

Παρακαλούμε να διαβάστε με πολύ προσοχή, το κείμενο της παρούσης, μέχρι τουλάχιστον την σελίδα 89, πριν
αποφασίσετε να συμμετέχετε … Διότι από την μεριά μας δεν επιδιώκουμε να «παρασύρουμε» κανέναν … Θέλουμε, η
συμμετοχή σας να είναι αποκλειστικά, αποτέλεσμα της Ελεύθερης Βούλησης και της Πατριωτικής Συνειδήσεως σας !!!
Ευχαριστούμε.
59
Αυτά τα στοιχεία ρητώς και μόνον θα δημοσιοποιούνται στο http://iriwolf.blogspot.gr/2014/09/blog-post.html, ενώ
οποιαδήποτε άλλα προσωπικά στοιχεία και υλικό μας στείλετε, δεν θα δημοσιεύονται, παρά μόνον με την ρητή συγκατάθεση
σας.
60
Πρέπει να είναι ευδιάκριτα και να φαίνεται καθαρά το ονοματεπώνυμο του παραλαμβάνοντας Δικαστικού Λειτουργού,
όπως και το δικαστικό σώμα που ανήκει – Ενώ η κατάθεση του παρόντος σαν Αναφορά μαζί με την έκδοση επίσημων
θεωρημένων αντιγράφων, κοστίζει μόνον 5 ευρώ σε μεγαρόσημα, άρα το κόστος κατάθεσης είναι εξαιρετικά μηδαμινό …
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Τέλος, αναφέρουμε δε για καθαρά Ιστορικούς λόγους, ότι το παρόν έγγραφο συντάχθηκε από το υπερκομματικό (και που το
ίδιο προωθεί την κίνηση αυτή για την Εθνική Κάθαρση, κίνηση στην οποία η μαζική συμμετοχή ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των
Ελλήνων Πολιτών είναι Εθνική και Επιτακτική πλέον ανάγκη και καλούνται να συμμετάσχουν):

IRI WOLF
(International Research Institute – WOrld Liberation Front)

http://iriwolf.blogspot.gr/
Τρόποι Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
International Research Institute
Wοrld Liberation Front
(Υ/Ο κ. Μασσέλου Ιωάννη)
25ης Μαρτίου 7, Πλ. Ν. Σμύρνης,
Αθήνα 171 21, Ελλάδα.
Τηλεφωνικά: 694.60.22.503 & 694.99.07.999
E-mail: qaetos@gmail.com

¤

Μην ξεχνάτε ποτέ την φράση: «Η Πίστη σου, σε έσωσε». ΔΕΝ είναι καθόλου … τυχαία φράση!!!
Μόνον, εσύ μπορείς να σώσεις τον Εαυτό σου !!! Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη Αλήθεια !!!
Όμως, μην ξεχνάτε ότι μόνον ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ πραγματικά … ΜΠΟΡΟΥΜΕ !!!

Ευχαριστίες του Συντάκτη κ. Μασσέλου Ν. Ιωάννη:
Ευχαριστούμε θερμά, τον Καθηγητή Πανεπιστήμιου κ. Σπύρο Καμπιώτη, για την συνδρομή του στην τεκμηρίωση, για την
εννοιολογική, την συντακτική και την ορθογραφική επιμέλεια μέρους του εγγράφου αυτού, καθώς και κάθε άλλου Πολίτη,
που συμμετείχε ενεργά στην κατασκευή του, ενώ θέλησε να παραμείνει ανώνυμος.
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Επισυναπτόμενα - Παραπομπές και Τεκμηρίωση (ΕΠ):
Τα στοιχεία που δίδονται εδώ και προς βοήθεια/τεκμηρίωση είναι μόνον μερικά ενδεικτικά και χαρακτηριστικά
στοιχεία, ενώ στην κατοχή μας έχουμε μια πληθώρα άλλων σχετικών στοιχείων, που όμως δεν παρατίθενται εδώ,
προκειμένου να αποφευχθεί η κόπωση από την μελέτη του παρόντος κειμένου, ενώ με την όποια παράθεση
χιλιάδων επισυναπτομένων για κάθε θέμα, ίσως και να χαθεί η ουσία του εγγράφου αυτού. Σε κάθε περίπτωση
όμως που μας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, αυτά είναι στην διάθεση μας και θα παραδοθούν αρμοδίως.

ΕΠ 1.: Η κυβέρνηση δεν σέβεται και προκλητικά δεν εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις:
α.) http://www.iefimerida.gr/node/158931
β.) http://www.nerit.gr/eidiseis/oikonomia/kivernisi-tha-sinechisi-tis-metarrithmisis/
γ.) http://www.kontranews.gr/oikonomia/item/15273-telesigrafo-stratos

ΕΠ 2.: Η κυβέρνηση προκλητικά εφαρμόζει επιλεκτικά τους νόμους (ενδεικτικά το ΕΣΠΑ με τα αντίστοιχα ΦΕΚ).
Το πακέτο ΕΣΠΑ αυτό υποχρεώνει την επιχείρηση σε αύξηση θέσεων, για την καταπολέμηση της ανεργίας, όμως
όπως θα δείτε από τα αντίστοιχα ΦΕΚ, τα χρήματα πάνε επιλεκτικά σε «κάποιες» επιχειρήσεις που σπάνια ή και
καθόλου δεν αυξάνουν τις θέσεις εργασίας ως όφειλαν, ενώ πολλές άλλες υγιείς επιχειρήσεις που ζήτησαν την
υποστήριξη του πακέτου ΕΣΠΑ, προκειμένου πραγματικά να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας, απορρίφτηκαν χωρίς
καμιά τυπική ή ουσιαστική αιτιολογία !!!:
α.) http://diaforos.blogspot.gr/2012/10/500000-0-829-5-2009.html
β.) http://diaforos.blogspot.gr/2012/10/1.html
γ.) http://diaforos.blogspot.gr/2012/10/2-91440000.html
δ.) http://diaforos.blogspot.gr/2012/10/3-402150000.html
ε.) http://diaforos.blogspot.gr/2012/10/4-103301541-3-21.html
ζ.) http://diaforos.blogspot.gr/2012/10/5-69000000-1.html
η.) http://diaforos.blogspot.gr/2012/10/6-85057852-0.html
θ.) http://diaforos.blogspot.gr/2012/11/7-185000000-0.html

ΕΠ 3.: Εθνική προδοσία:
α.) Ο κ. Γιώργος Κασιμάτης δεν είναι ένας απλός συνταγματολόγος, αλλά τυγχάνει να είναι και συντάκτης του
Ελληνικού Συντάγματος και ο οποίος δηλώνει ευθαρσώς ότι στην Ελλάδα έχει γίνει πραξικόπημα και ο σημερινός
πρωθυπουργός Αντώνιος Σαμαράς, συμφωνεί μεν με αυτή την διαπίστωση, αλλά ΔΕΝ κάνει στην πράξη τίποτε για
να διορθωθεί αυτό !!!
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/10/05/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3Ανοιχτή επιστολή προς κάθε Έλληνα Δικαστικό Λειτουργό ǁ IRI WOLF© 2014 ǁ Σελίδα 90 από 208
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%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5-%CF%80%CF%81%CE%B1/
β.) ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ! ΙΔΟΥ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ!!! …
http://asimbibastosnews.blogspot.gr/2013/08/blog-post_1807.html?spref=fb
γ.) Επιτέλους, δικαστής λέει τα πράγματα με το όνομά τους: «Κουρέλιασαν το Σύνταγμα» …
http://www.spirospero.gr/index.php/politiki/105806-epitelous-dikastis-leei-ta-pragmata-me-to-onoma-touskoureliasan-to-syntagma#.U2iYrjJMiqT.facebook
δ.) Πρωτοφανές : Εισαγγελέας Χανίων κάνει λόγο για «κυβέρνηση δοσίλογων»…
http://www.iefimerida.gr/node/77198#ixzz32PWXDdO6
ε.) "Υπογράφει η Ελλάδα και όχι πλέον το Ελληνικό Κράτος", "πρόκειται για εσχάτη προδοσία στην πιο ξεκάθαρη
εκδοχή της ..." τόνισε ο Δημήτρης Καζάκης, οικονομολόγος / Γ.Γ. του ΕΠΑΜ, στον δημοσιογράφο Δ. Κολιό του
Maximum FM. … https://www.youtube.com/watch?v=yPTpCnUhLgg
ζ.) ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΚΗΘΟΥΝ ΔΙΩΞΕΙΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ !!!: Ο
Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου κ. Γιώργος Κασιμάτης αναλύει παράγραφο προς παράγραφο τη δανειακή
σύμβαση που υπέγραψε η Ελλάδα τον Μάιο του 2010 και τη δένει χειροπόδαρα... Μεταξύ άλλων, μ' αυτή τη
δανειακή σύμβαση η Ελλάδα παραιτήθηκε ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ και ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ από κάθε ασυλία που της παρείχε η
Εθνική της κυριαρχία. Ποιος την υπέγραψε; Ποιος τη συνέταξε; Τι άλλο προβλέπει; … Όπως δηλώνει, μιλάμε πλέον
για Κατοχή & πραξικοπηματική εξουσία !
https://www.youtube.com/watch?v=ZGX-MMfqSeU
Ο κ. Γιώργος Κασιμάτης, το 2010 και για λογαριασμό του ΔΣΑ, έχει εκδώσει ένα σύγγραμμα με τίτλο:

ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΝΤ
ΚΑΤΑΦΩΡΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΘΕΣΕΩΝ
Που περιέχει αναλυτικά το γιατί οι συμφωνίες δανεισμού του 1ου μνημονίου, ήταν παράνομες, αντισυνταγματικές
και καταστροφικές !!! Όλο το σύγγραμμα, μπορείτε να το δείτε εδώ:
http://www.mikistheodorakis.gr/downloads/103_kasimatis_symfoniadaneismou.pdf
η.) Η παράδοση της Εθνικής κυριαρχίας και του Εθνικού πλούτου, βάση νόμου ΦΕΚ 240/12-12-2012 … !!!
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θ.) Ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου κ. Γιώργος Κασιμάτης, δηλώνει ότι η κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου είναι
παράνομη, το Σύνταγμα παραβιάζεται, δεν λειτούργει το πολίτευμα, δεν υπάρχει νομιμότητα ούτε σε Εθνικό,
αλλά ούτε σε διεθνές επίπεδο και τέλος τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταπάτιουνται παράφορα … !!!
«Αυτή η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση των δανειστών απέναντι στην Ελλάδα. Δεν είναι κυβέρνηση η οποία θα
παλέψει για τα συμφέροντα του Ελληνικού λαού... Δεν λειτουργεί αυτή την στιγμή πολίτευμα. Ούτε νομιμότητα
συνταγματική, ούτε νομιμότητα ευρωπαϊκή, ούτε νομιμότητα διεθνής.»
Γιώργος Κασιμάτης- Καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθήνας
Όταν αυτά τα λέει ένα άτομο «υπεράνω υποψίας» - Ο Γ. Κασιμάτης ήταν απ' τα πρώτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και
μάλιστα από το 1981 μέχρι το 1988 στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου (διευθυντής του Νομικού
γραφείου του τότε πρωθυπουργού- εμείς τι πρέπει να πούμε; …
https://www.youtube.com/watch?v=y3EeD5Ua7pQ
ι.) Ένα μικρό δείγμα, μετά των σχετικών «καυτών» σχολίων, της «Πατριωτικής» συμπεριφοράς των κυβερνώντων:
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 - 2015»
Δείτε, λοιπόν, αυτοί οι «κύριοι/ες» που θέλουν να μας κυβερνούν, που έχουν ορκιστεί πίστη στην Πατρίδα, το
Σύνταγμα, τους νόμους και στον Ελληνικό Λαό, τι έχουν συντάξει και τι υπογράφουν !!! Εάν αυτό, δεν λέγετε
Εθνική προδοσία, τότε τι άλλο μπορεί να την περιγράψει ???
Καμαρώστε παρακάτω, την Λεόντειο συμφωνία, υπέρ του ΔΝΤ, της τρόικας και των τοκογλύφων δανειστών, που
υπέγραψαν οι «Εθνοπατέρες» της βουλής και ειλικρινά αναρωτηθείτε, ποιος πραγματικός Έλληνας Πατριώτης θα
την υπέγραφε, ακόμη και με το πιστόλι στον κρόταφο ???
Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε και την συνεργία και την συναυτουργία και όλων, όσων συνέβαλλαν στην σύνταξη και
στην εφαρμογή τέτοιων κατάπτυστων εφαρμοστικών νόμων, όπως είναι χωρίς αμφιβολία και το γνωμοδοτικό
συμβούλιο του κράτους, διότι και όλοι αυτοί που το αποτελούν, είναι συνεργοί και συναυτουργοί της εσχάτης
προδοσίας και της γενοκτονίας των Ελλήνων και ενώ ΔΕΝ προστατεύονται έστω και εν’ τύπους από κάποια
ασυλία, δεν έχουν συλληφθεί, ενώ θα έπρεπε να είχε παρέμβει άμεσα και αυτεπάγγελτα η Ελληνική Δικαιοσύνη
και να έχουν ΗΔΗ συλληφθεί !!!
Διότι, εάν αυτοί κατά δήλωση τους ΔΕΝ διαβάζουν ότι υπογράφουν (και γιατί άλλωστε να το διαβάσουν !!! –
Αυτοί, είναι στο απυρόβλητο και αυτά που υπογράφουν ισχύουν για όλο τον Λαό, πλην των ιδίων!!!), ο Λαός όμως
που πάνω του ξεσπούν όλα αυτά τα μέτρα, έχει ξυπνήσει επιτέλους και τα διαβάζει, νοιώθοντας συνάμα και τόσο
ντροπή και αηδία, που τόσα χρόνια με την ψήφο του στήριζε όλους αυτούς τους πουλημένους και δοσίλογους
ανθέλληνες της βουλής των «Ελλήνων» !!!
Δείτε εδώ, το μεσοπρόθεσμο σχολιασμένο από τον ίδιο τον Λαό:
http://www.epikaira.gr/var/uploads/tinymce/files/Efarmostikos_nomos_sxolia1.pdf
κ.) Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ότι με απόφαση του Ανωτάτου Γερμανικού
Δικαστηρίου, λόγο του σκανδάλου της Siemens:
« … όποιος ψηφίσει ΝΔ ή ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει ΚΛΕΦΤΕΣ και ΨΕΥΤΕΣ !!! … ».
Η δήλωση αυτή έγινε λίγο πριν πάει στην ΝΔ !!! Μετά, οι “κλέφτες και οι ψεύτες”, έγιναν δια μαγείας … Σωτήρες !!!
https://www.youtube.com/watch?v=8laSLyp3V1c ΝΔ ή ΠΑΣΟΚ = ΚΛΕΦΤΕΣ & ΨΕΥΤΕΣ
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Μετά, στο δεύτερο βίντεο, παραδέχεται δημοσίως, ότι ΕΙΠΕ ΨΕΜΑΤΑ και ενώ ήξερε ότι το μνημόνιο ήταν
καταστροφή για την Χώρα και τους Έλληνες, παρά ταύτα το ψήφισε !!! Αυτό που δεν μας είπε βέβαια, είναι γιατί
το ψήφισε και γιατί έτσι καταπάτησε τον Όρκο του … να υπηρετεί την Πατρίδα ??? Εάν, αυτό δεν αποδεικνύει την
πολιτική εξαπάτηση, με δόλο και πρόθεση υφαρπαγής εξουσίας μέσω ψήφου, την εγκληματική συγκάλυψη, την
έκθεση σε κίνδυνο του Λαού, την παραβίαση του Συντάγματος και την εξαπάτηση του Ελληνικού Λαού, με σκοπό
την εκχώρηση κυριαρχικών Δικαιωμάτων στον εχθρό και την εσχάτη προδοσία, τότε τι τα αποδεικνύει ???
Και μάλιστα, κατά την προκλητική δήλωση του: «Το ήξεραν όλοι» !!! (Επίσης, η φράση «κατά συνθήκη ψεύδος», σε
τόσο σοβαρά Εθνικά θέματα, τι πραγματικά μπορεί να υπονοεί ??? Μήπως, την «έκτακτη ανάγκη» από το
«μαγειρεμένο» έλλειμμα από την ΕΛΣΤΑΤ ??? Θεωρεί ότι είμαστε τόσο αφελείς και υποτακτικοί ???)
http://justiceforgreece.wordpress.com/2014/02/02/%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b
3%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b7-%ce%b5%ce%af%cf%80%ce%b1-%cf%88/
Ήτοι, δημόσια αποδοχή της Εσχάτης προδοσίας, μάλιστα με βαρυσήμαντη δήλωση ότι το ήξεραν όλοι !!!
λ.) Η κ. Μαρία Τζάνη που είναι Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ξεσπά κατά
της κυβερνητικής ληστοκρατίας !!! …
https://www.youtube.com/watch?v=2fioaM2K-0U
μ.) Αντώνης Σαμαράς: Αυτός ο τύπος είναι πραγματικά ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΟΣ … !!!
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΚΥΡΙΕ ???
ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ???
ΤΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ: «Πρόεδρε πεινάμε… είμαστε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας».
ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΑΠΑΝΤΑ: «Το ξέρω, το ξέρω… »
κι έφυγε χωρίς να δώσει καμία απολύτως σημασία…!!!
Το αποδεικτικό βίντεο, εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=NpnpTUm56RQ
ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΙΝΑΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ, ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ
ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΠΡΟΣΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΙ ΦΕΥΓΕΙ…!!!
ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ, ΛΟΙΠΟΝ:
Άρθρο 2 παρ.1 του Συντάγματος …
Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.
Τελικά, «κύριοι» και «κυρίες» πολιτικοί:
ΘΕΛΕΤΕ ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΑΊΡΝΕΤΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ.
ΘΕΛΕΤΕ ΜΟΝΟ ΕΠΙΒΆΛΛΕΣΤΕ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΟΥΓΚΡΆΖΕΣΤΕ.
ΘΕΛΕΤΕ ΜΟΝΟ ΝΑ ΣΑΣ ΑΚΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΤΕ.
ΘΕΛΕΤΕ ΜΟΝΟ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΙΟ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ.
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, ΑΛΛΑ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΣΠΕΡΝΑΤΕ.
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΟ ΑΓΝΟΕΊΤΕ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ.
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΜΗΣ ΣΕΒΕΣΤΕ.
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ.
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΕΙΡΩΝΕΎΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΡΩΝΕΥΕΣΤΕ.
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΟΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ.
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΑΙΖΕΤΕ ΣΩΤΗΡΕΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΊΔΑ ΚΑΠΟΙΟΝ/Α ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΔΎΣΤΥΧΟ ΠΟΛΙΤΗ.
ΘΕΛΕΤΕ, ΘΕΛΕΤΕ, ΘΕΛΕΤΕ .......... ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΜΟΝΟ ΘΕΛΕΤΕ…!!!
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ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ «ΥΠΗΡΕΤΕΣ» ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΛΑΟΥ ???
http://www.planetnews.gr/%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B7%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CF%83%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7/
ν.) Απόφαση του ΟΗΕ: Η αναδιάρθρωση του κρατικού χρέους αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα μιας χώρας.
http://www.efsyn.gr/?p=232790
ξ.) Oμολογία εσχάτης προδοσίας από τον Μπαλτάκο:
https://www.youtube.com/watch?v=pCocJY-qe2w
ο.) Η Γερμανίδα Sarah Luzia Hassel-Reusing έχει καταθέσει μήνυση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης
κατά αγνώστων “με την υποψία του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας, εξαιτίας της συστηματικής και ευρείας
κλίμακας βλάβης στην υγεία του Ελληνικού πληθυσμού από πρόθεση”
http://www.freepen.gr/2014/10/blog-post_919.html
π.) Καταπέλτης το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην μνημονιακή Ελλάδα
http://greeknation.blogspot.gr/2014/05/blog-post_9697.html#.VDhQDGF1Fa1.facebook

ΕΠ 4.: ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ Τροικανές και πολιτικές παρεμβάσεις στην Ελληνική Δικαιοσύνη:
α.) Η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κα. Βασιλική Θάνου, παραδέχεται δημοσίως την
παρέμβαση της τρόικας και του πολιτικού προσωπικού, στην Δικαιοσύνη:
http://www.hellas-now.com/2013/12/blog-post_3187.html
β.) Έλλειψη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και χειραγώγηση της δικαιοσύνης στην Ελλάδα:
http://www.youtube.com/watch?v=D8N5v948JdQ

ΕΠ 5.: Νομοθετήματα που οδηγούν μαθηματικά στην κατάλυση του Συντάγματος και στην παράκαμψη της
Ελληνικής Δικαιοσύνης:
α.) ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ!!! ΚΑΤΑΛΥΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΜΕ
ΣΧΕΔΙΟ….ΕΓΓΡΑΦΩΣ! – Από την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ – Τίτλος σχετικού άρθρου Νο 8 :
«Παράκαμψη του Συντάγματος και της Δικαστικής Εξουσίας».
Πως είναι δυνατό, ένας οργανισμός οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), να έχει την απαίτηση από ένα
κυρίαρχο κράτος, μέσω μνημονίου να ζητά να παρακάμπτεται το Σύνταγμα και η Δικαστική εξουσία, προκειμένου
να πληρωθούν οι δανειστές ??? !!! Το πιο εξοργιστικό όμως, είναι ότι οι δικοί μας κυβερνώντες τα αποδέχονται όλα
αυτά και προσπαθούν να τα εφαρμόσουν, χωρίς να ενθυμούνται τον Όρκο τους και χωρίς να αναλογίζονται την
συνακόλουθη ευθύνη τους !!!
http://lithosfotos.blogspot.gr/2014/06/blog-post_5605.html?spref=fb
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ΕΠ 6.: Νομοθετική ή με διάταγμα συγκάλυψη των παρανομιών, λόγο δεσπόζουσας θέσεως – πάει πλέον η
ισοτιμία, η ισονομία, η ισοδικία, καθώς και το κοινωνικό κράτος δικαίου, αλλά και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα !!!:
α.) Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χαράλαμπος Αθανασίου κατάργησε τη διάταξη για τον παράνομο πλουτισμό των
πολιτικών!
http://directnews.gr/politics/49371-o-athanasiou-katarghse-th-diataksh-gia-ton-paranomo-ploutismo-ton-politikoneggrafa.html#.U80tKK69hdM.facebook
β.) Διαγραφή ελέγχων και προστασία των εχόντων και των κατεχόντων εις βάρος του Λαού (επιλεκτική άσκηση
καθηκόντων), δια «χειρός» του πρώην Γ.Γ. εσόδων Χάρη Θεοχάρη !!!:
Χ. Θεοχάρης: Ο άνθρωπος που έστελνε φυλακή τίμιους Έλληνες…
http://olympia.gr/2014/05/28/%CE%BF-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BD%CE%B5%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82/
γ.) Παραγραφή ευθυνών για σκάνδαλα από το εαρινό κλείσιμο της Βουλής !
http://www.eklogika.gr/news/6
δ.) Iδού γιατί έκλεισαν την Βουλή: Για να γλιτώσουν τις ποινικές ευθύνες από την τεράστια απάτη του PSI που
αποκαλύπτει βιβλίο της ΤτΕ
http://www.defencenet.gr/defence/item/i%CE%B4%CE%BF%CF%8D-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1Ανοιχτή επιστολή προς κάθε Έλληνα Δικαστικό Λειτουργό ǁ IRI WOLF© 2014 ǁ Σελίδα 95 από 208
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%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF-psi-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%84%CE%B5

ΕΠ 7.: Σκάνδαλα που ενώ τελέστηκαν, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι χαίρουν ακόμη προστασίας:
α.) Χαρακτηριστικά σκάνδαλα, που έχουν εξοργίσει τον Ελληνικό Λαό: Η υπόθεση Τσοχατζόπουλου, η υπόθεση
Μαντέλη, τα σκάνδαλα των εξοπλιστικών με τις μίζες, το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου καθώς και τον
νομοθετημάτων που υποχρέωσαν τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία να «επενδύουν» σε αυτό - όλα επί
πρωθυπουργίας Σημίτη, το μεγα-σκάνδαλο Siemens, η κακουργηματική απάτη με τα CDS & το ΤΤ – Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο, το PSI και φυσικά την «περίφημη» σκανδαλώδη Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που
αποτελείωσε την Ελληνική οικονομία (εδώ μπορείτε να δείτε το γιατί το σκάνδαλο των τραπεζών είναι από τα
μεγαλύτερα που υπήρξαν ποτέ στην Χώρα: http://diaforos.blogspot.gr/2013/12/blog-post_23.html - δείτε την
αγωγή στο τέλος του δοθέντος συνδέσμου) και αμέτρητα άλλα …
β.) Εκπομπή δημοσιογράφου κου. Τράγκα στις 21/1/2014, στην «Απαγορευμένη Ζώνη» - Σκάνδαλα και το
μπάχαλο των μνημονίων, σύνδεσμος:
https://www.youtube.com/watch?v=p3QK3koSJf0
γ.) «Σκανδαλολόγιο» - ΝΔ/ΠΑΣΟΚ !!! :
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=80&aid=405874&cid=122
δ.) Ατελείωτο Θράσος - Σκάνδαλα ακόμη μέχρι και σήμερα 2014 !!!
Η υπόθεση, που ερευνάται από την οικονομική αστυνομία εδώ και πέντε χρόνια, είναι τόσο σοβαρή, που είναι
χαρακτηριστικό ότι οι φάκελοι με τις δικογραφίες έφτασαν την 1η Οκτωβρίου στην Εισαγγελία με φορτηγό!
Τα χρήματα από τα κοινοτικά προγράμματα, σύμφωνα με την Εισαγγελία, που άσκησε σήμερα κακουργηματικές
διώξεις, δόθηκαν σε ερευνητικά και πιλοτικά προγράμματα, αλλά κατέληξαν είτε στους προσωπικούς
λογαριασμούς των εμπλεκομένων στα σκάνδαλα ή σε πολυτελή ακίνητα.
Η Εισαγγελία, στο ελληνικό σκέλος της υπόθεσης, άσκησε ποινική δίωξη, σε βαθμό κακουργήματος, κατά των
εκπροσώπων τεσσάρων εταιρειών που εμπλέκονται στην απάτη, με βάση στοιχεία που εστάλησαν στην Οικονομική
Αστυνομία και το ΣΔΟΕ από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF).
Η δίωξη περιλαμβάνει τα αδικήματα της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, της πλαστογραφία μετά χρήσεως, από δράστες που ενεργούν κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, από δράστες που ενεργούν κατ' επάγγελμα και κατά
συνήθεια.
Την υπόθεση χειρίστηκαν με εντολή του προϊσταμένου της Ηλία Ζαγοραίου, οι εισαγγελείς Χ. Ντζούρας και Γ.
Καλούδης οι οποίοι άσκησαν και την ποινική δίωξη.
Πώς καρπώνονταν τα κοινοτικά κονδύλια …
Προς το παρόν, η δικογραφία που σχηματίστηκε για το "ελληνικό σκέλος της απάτης" στρέφεται κατά των
εκπροσώπων τεσσάρων εταιρειών που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάθεσης φακέλων για ευρωπαϊκές
επιδοτήσεις ποσών σε προγράμματα έρευνας ανάπτυξης και χρήσης Τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνίας.
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Βάσει των στοιχείων της OLAF που ερεύνησαν οι ελληνικές αρμόδιες υπηρεσίες, προέκυψαν ενδείξεις απάτης που
συνίσταται στην ανάπτυξη και δραστηριότητα εταιρειών που σχετίζονται μεταξύ τους, οι οποίες συστηματικά
κατέθεταν μεγάλο αριθμό προγραμμάτων έρευνας, τα οποία εγκρίνονταν.
Οι εν λόγω εταιρείες φέρονται να δημιουργούσαν αξιόλογα παράνομα κέρδη, χρησιμοποιώντας άλλες εικονικές
εταιρείες οι οποίες εμφάνιζαν διογκωμένα ή πλαστά παραστατικά εξόδων.
Η πρώτη διερεύνηση της υπόθεσης είχε ξεκινήσει από τη Γενική Διεύθυνση «Κοινωνία των Πληροφοριών και
Μέσων Ενημέρωσης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι υπεύθυνη για την προαγωγή της ανάπτυξης και χρήσης
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, προέκυψαν ενδείξεις απάτης
που συνίσταται στην ανάπτυξη και δραστηριότητα εταιρειών που σχετίζονται μεταξύ τους και συστηματικά
κατέθεταν μεγάλο αριθμό προγραμμάτων έρευνας, τα οποία εγκρίνονταν και δημιουργούσαν αξιόλογα παράνομα
κέρδη, χρησιμοποιώντας εικονικές εταιρείες, οι οποίες εμφάνιζαν διογκωμένα ή πλαστά παραστατικά εξόδων.
Δικαστική συνδρομή από τις Βρυξέλλες ζητούν οι ελληνικές αρχές για τους Έλληνες υπαλλήλους !
Για την υπόθεση της απάτης, φαίνεται να προκύπτουν ενδείξεις και σε βάρος υπαλλήλων της Κομισιόν, μεταξύ
αυτών και Ελλήνων, υπαλλήλων της Κομισιόν, οι οποίοι ενέκριναν τα επίμαχα προγράμματα. Οι εν λόγω
εργαζόμενοι, που ερευνώνται, φέρονται να διαμόρφωναν τους όρους των προγραμμάτων, σε ότι αφορά τις
προϋποθέσεις και το αντικείμενο, προκειμένου να καταλήγουν τα χρήματα σε συγκεκριμένους δικαιούχους στην
Ελλάδα, αλλά και σε άλλες κοινοτικές χώρες.
Οι εισαγγελείς έχουν υποβάλει αίτημα δικαστικής συνδρομής για τους Έλληνες εμπλεκόμενους υπαλλήλους της
Κομισιόν, καθώς υπάρχει εκκρεμοδικία λόγω παράλληλης έρευνας που διενεργείται στις Βρυξέλλες. Σε περίπτωση
ωστόσο που σε βάρος τους προκύψουν επιπλέον στοιχεία τότε η δίωξη στην ελληνική δικογραφία θα επεκταθεί και
σε αυτούς, πιθανόν και για το αδίκημα της δωροδοκίας.
http://diulistirio.blogspot.ch/2014/10/25_23.html#sthash.3m7S8mDQ.dpuf

ΕΠ 8.: Ο Ήρωας Πιλότος που με τον θαυμαστό επαγγελματισμό του, το θάρρος του, την άμεση και την υπερβατική
του αντίδραση, έσωσε 155 επιβάτες από βέβαιο θάνατο, ξεπερνώντας ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας για το
οποίο ποτέ δεν είχε εκπαιδευτεί, σενάριο όμως που μετατράπηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, σε εφιαλτική
πραγματικότητα και αγώνα για επιβίωση !!! – Παρόμοια είναι η σημερινή πρόκληση για την Ελληνική Δικαιοσύνη:
α.) http://www.tovima.gr/world/article/?aid=250902

ΕΠ 9.: Το επισυναπτόμενο αυτό Άρθρο, εξηγεί με τον πιο εμπεριστατωμένο τρόπο, την παρανομία και την αντισυνταγματικότητα των Συνταγματικών άρθρων 61, 62 και 86, έτσι όπως εφαρμόζονται σήμερα και δίνει την ορθή
αναφορά, όπως αυτή έχει οριστεί πολλάκις με δικαστικές αποφάσεις, από το Ανώτατο Δικαστήριο του
Στρασβούργου - Άρθρο του Μασσέλου Ν. Ιωάννη, για το IRI WOLF (International Research Institute - WOrld
Liberation Front):
SOS!!! Καταλύεται η Δικαιοσύνη και διαλύεται ο κοινωνικός ιστός!!! Το μπούμερανγκ
των Άρθρων 61, 62 & 86 του Συντάγματος και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα !!!:
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Εάν, σας καλέσουν σε Δικαστήριο, μπορείτε πριν την έναρξη της κυρίως δίκης (ακροαματικής διαδικασίας),
να πείτε στον δικαστή, ότι θα δικάσετε εσείς την υπόθεση σας ή θα την θέσετε στο «αρχείο», επ’ αόριστο !!! Εάν,
εκείνος επιμείνει ότι λέτε παραλογίες και αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, τότε και εσείς θα τον ρωτήσετε: «Tι είναι
ποιο σημαντικό, ένα παρανόμως εφαρμοζόμενο Σύνταγμα που παραβιάζει τα Ανθρώπινα δικαιώματα ή τα
Ανθρώπινα δικαιώματα καθαυτά ???» Ότι και να σας πει μην ανησυχείτε, γιατί δεν έχει καμιά ουσιαστική σχέση
και το «γιατί» θα το διαπιστώσετε ευθείς αμέσως … !
Το ποιό πιθανόν να σας πει είναι, ότι εκείνος είναι υποχρεωμένος να δικάσει σύμφωνα με τους νόμους που
απορρέουν από το Σύνταγμα και δεν είναι αρμόδιος να κρίνει το Σύνταγμα ή τους νόμους, ενώ φυσικά σέβεται τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα … (Όπως πολύ σωστά, έχει σχολιάσει για το σημείο αυτό μια φίλη, εάν πάρετε μια τέτοια
απάντηση τότε ο Δικαστής αυτός είναι δυστυχώς … εκτός τόπου και χρόνου, διότι στην Ελλάδα και λόγο έλλειψης
ύπαρξης Συνταγματικού Δικαστηρίου, είναι αυτομάτως όλοι οι Δικαστές και Συνταγματικοί Δικαστές, δηλαδή
ΕΧΟΥΝ το δικαίωμα να κρίνουν το Σύνταγμα και μάλιστα, το καλό του να μην έχουμε στην Χώρα μας ένα επίσημο
Συνταγματικό Δικαστήριο, είναι τελικά κάτι σαν «ευλογία», μια και η τύχη του Ελληνικού Συντάγματος δεν
βρίσκεται στα χέρια των λίγων Δικαστών ενός Συνταγματικού Δικαστηρίου, που εύκολα θα μπορούσαν να
χειραγωγηθούν από ένα κατοχικό καθεστώς, αλλά στα χέρια όλων των Ελλήνων Δικαστών !!!) Εσείς τότε του
απαντάτε, ότι το άρθρο 86 του Συντάγματος και ο τρόπος που αυτό εφαρμόζεται σήμερα, σε συνδυασμό με τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, είναι αυτά που σας δίνουν το δικαίωμα να δικάσετε εσείς τον εαυτό σας, διότι ότι ισχύει
για τους βουλευτές και τα μέλη της κυβέρνησης, από άποψη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, θα πρέπει να ισχύει και
δια εσάς!!!
Και επειδή, βάση του ότι η Χώρα μας είναι μέλος του ΟΗΕ και έχει συνυπογράψει την «Οικουμενική
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ», μια διεθνή σύμβαση που ισχύει από τις 10/12/1948 (δείτε …
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf), αλλά και την «Σύμβασης της Ρώμης για
την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών 61 (ΕΣΔΑ)», που ισχύει από τις
61

Ενώ τα συμπληρωματικά πρωτόκολλα, καθώς και οι αντίστοιχες επικυρώσεις και ενεργοποίηση αυτών στην Ελληνική
επικράτεια, έχει γίνει ως εξής:
1ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Παρίσι, 20/3/1952) Ν.Δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α/256/1974).
2ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Στρασβούργο, 6/5/1963) Ν.Δ. 215/1974 (ΦΕΚ Α/365/1974).
3ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Στρασβούργο, 6/5/1963) Ν.Δ. 215/1974 (ΦΕΚ Α/365/1974).
4ο - STRASBOURG 16 September 1963.
5ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Στρασβούργο, 20/1/1966) Ν.Δ. 215/1974 (ΦΕΚ Α/365/1974).
6ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτου (Στρασβούργο, 28/4/1983) ν. 2610/1998
(ΦΕΚ Α/110/1998).
7ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Στρασβούργο, 22/11/1984) ν. 1705/1987 (ΦΕΚ Α/89/1987).
8ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Βιέννη, 19/3/1985) ν. 1841/1989 (ΦΕΚ Α/94/1989).
11ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Στρασβούργο, 11/5/1994) ν. 2400/1996 (ΦΕΚ Α/96/1996).
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4/11/1950, με επικύρωση και ισχύ στην Ελλάδα βάση του Ελλ. Ν.Δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α/256/1974), ζητάτε να γίνει
αυτή η απαίτηση σας (δηλαδή να δικάσετε εσείς τον εαυτό σας, ακριβώς όπως προβλέπεται από το άρθρο 86
Συντάγματος για τους κυβερνητικούς βουλευτές) σεβαστή από τον δικαστή, βάση τουλάχιστον των άρθρων της 1,
2, 7, 10, 18, 19, 21 παρ.2, 28, 29 παρ.2 & 3, περί Ισοτιμίας, Ισονομίας και Ισοδικίας, της ανωτέρω «Οικουμενικής
Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ» και των αντιστοίχων άρθρων 6, 13, 17 και 18 της «Σύμβασης
της Ρώμης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ)», χωρίς
την άδεια της βουλής. Την «Σύμβαση της Ρώμης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των
Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ)», στα Ελληνικά μπορείτε να την δείτε ολοκληρωμένη, από εδώ:
http://web.archive.org/web/20050930225955/www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E4317264-DB27-42FE-873E1ECCACABB045/0/GreekGrec.pdf.
Αλλιώς εάν αυτό δεν γίνει δεκτό, τότε θα είστε στην δυσάρεστη θέση να:
I.

Κάνετε αγωγή ύψους 1,000,000 Ευρώ, για αποζημίωση κατά του δικαστή για κακοδικία.

II.

Να καταγγείλετε στον ΟΗΕ και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι η Ελληνική
Δικαιοσύνη παραβιάζει κατάφορα και προκλητικά τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αλλά και τις τελεσίδικες
αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Στρασβούργου.

III.

Να κάνετε άλλη μια αγωγή πάλι ύψους 1,000,000 Ευρώ, για αποζημίωση κατά της Ελληνικής Δικαιοσύνης,
για επιλεκτική εκδίκαση, μια που σήμερα έχουμε βουλευτές που ενώ είναι υπόδικοι για εσχάτη προδοσία
και άλλα κακουργηματικά αδικήματα, παρά ταύτα κυκλοφορούν ελεύθεροι, δεν έχει οριστεί πότε θα
δικαστούν (διότι, το αδίκημα της έσχατης προδοσίας είναι διαρκές και απαράγραπτο {βάση του άρθρου
120 παρ.3 του Συντάγματος, ΠΚ 134 παρ.2γ, ΠΚ 137 παρ.3, ν. 1500.1984 και αποφάσεως ολομέλειας Άρειου
Πάγου 684/1975}, οπότε θα δικαστούν σίγουρα, αλλά το πότε είναι η κρίσιμη ερώτηση {μετά θάνατον ???},
καθώς αυτό που νομικά χαρακτηρίζεται σαν «εύλογος» χρόνος έχει παρέλθει ανεπίστρεπτη, με ολέθριες
συνέπειες για την Χώρα και τον Λαό), παραμένουν ακόμη οι εντολείς των Σωμάτων Ασφαλείας, της
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ είναι ανενόχλητοι να αναθεωρήσουν
ακόμη και το Σύνταγμα (!!!), διότι η Ελληνική Δικαιοσύνη δέχτηκε για αυτούς το δικαίωμα τους, που
πηγάζει από την «Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ», βάση του άρθρου 11
παρ. 1, που ορίζει ότι «Κάθε κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα πρέπει να θεωρείται αθώος, ωσότου
διαπιστωθεί η ενοχή του σύμφωνα με τον νόμο, σε ποινική δίκη, κατά την οποία θα του έχουν
εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες για την υπεράσπισή του εγγυήσεις.», ενώ για εσάς δεν δέχτηκε το
αναφαίρετο δικαίωμα σας, αυτό της ίσης μεταχείρισης απέναντι στον νόμο, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω
και ειδικά στο άρθρο 7 της «Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ», αυτό είναι
ξεκάθαρο: «'Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου, χωρίς
καμία απολύτως διάκριση. 'Όλοι έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε
την παρούσα Διακήρυξη και από κάθε πρόκληση για μια τέτοια δυσμενή διάκριση.» Εντωμεταξύ, οι
τελεσίδικες αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Στρασβούργου, έχουν ήδη αποφανθεί πότε αυτό

Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, (Νέα Υόρκη, 16 Δεκεμβρίου 1966)
The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) που η Ελλάδα το δέχτηκε χωρίς καμιά επιφύλαξη και το
ενσωμάτωσε με το Νόμο 2462/1997 (ΦΕΚ Α/25/1997)
Και σύμφωνα με το Άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, συνάγεται ότι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (που είναι Διεθνείς
συμβάσεις επικυρωμένες με νόμο και ενεργοποιημένες) υπερισχύουν έναντι κάθε άλλου νόμου. Επί λέξη το Άρθρο 28 παρ.1
του Συντάγματος, αναφέρει:
«Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο
και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου
και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών
συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.»
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το δικαίωμα μπορεί να περιορίζεται και στις εξαιρέσεις αυτές ΔΕΝ περιλαμβάνεται η φυγοδικία των
υποδίκων βουλευτών και κυβερνητικών, για τα αδικήματα που αυτοί κατηγορούνται, όπως θα δούμε
παρακάτω !!!
Τέλος, βάση του άρθρου 28 παρ.1 του Συντάγματος, η «Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα του ΟΗΕ», μα και η «Σύμβαση της Ρώμης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ)», υπερισχύουν έναντι των νόμων, όλων των νόμων,
ακόμη και του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών (έχουν δηλαδή υπερνομοθετική ισχύ)!!!
Δείτε την σχετική παράγραφο του άρθρου αυτού, που ακολουθεί ευθύς παρακάτω:
«1. Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την
επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη
νόμου. H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς
τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.»
Όλο το άρθρο 28 του Συντάγματος:
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-28/
Είναι γνωστό, ότι για τους εν’ λόγο υπόδικους, που προς ενημέρωση Σας είναι η πλειοψηφία των
βουλευτών και κυβερνητικών της βουλής, έχει διαβιβαστεί δικογραφία στην βουλή, έχει ανακοινωθεί
επισήμως από βήματος βουλής την 24-11-2011, από τον ΣΤ’ αντιπρόεδρο της βουλής κ. Βαΐτση
Αποστολάτο
στο
34ο
λεπτό
της
συνεδρίασης
(δείτε
το
σχετικό
βίντεο
εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=EhxepRQXK-s&feature=player_detailpage%CE%94%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5) , έχει
μάλιστα καταγραφεί στα πρακτικά της ολομέλειας της βουλής εκείνη την ημέρα (σελ. 1985, IΓ` Περίοδος,
Σύνοδος Γ`, Συνεδρίαση ΛΕ` - δείτε τα επίσημα πρακτικά εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20111124.pdf) και από τότε δεν έχει γίνει τίποτα, διότι κατ’ αρχάς δεν βρέθηκε
ούτε ένας βουλευτής να καταθέσει αίτηση (πρόταση) για την κίνηση της ποινικής δίωξης προς τον Πρόεδρο
της Βουλής (άρθρο 5 παρ.1,2 του ν.3126/2003 και άρθρο 154 κανονισμού της βουλής), δεν βρεθήκαν ούτε
οι 30 βουλευτές να συνυπογράψουν την αίτηση, ώστε να συζητηθεί από το Σώμα (άρθρο 86 παρ.3 του
Συντάγματος), ενώ τέλος, χρειάζεται η ολομέλεια της βουλής να συνεδριάσει και να αποφασίσει η
δικογραφία να αποσταλεί στην αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης, έτσι ώστε να εφαρμοστούν τα
προβλεπόμενα, δηλαδή … την σύσταση Ειδικού Δικαστηρίου, βάση του άρθρου 86 παρ.3 του Συντάγματος.
Όμως, … μια που διώκεται η πλειοψηφία της βουλής και επειδή το αδίκημα δεν παραγράφεται,
προσπαθούν να συγκαλύψουν την εσχάτη προδοσία – όσο είναι στην εξουσία και για αυτό δεν συγκαλούν
συνειδητά την ολομέλεια της βουλής για το θέμα αυτό ως όφειλαν, ενώ συνεχίζουν με την ανοχή και της
Ελληνικής Δικαιοσύνης το καταστροφικό τους έργο, συνεχίζουν να διοικούν τις Ένοπλες Δυνάμεις, την
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και τα Σώματα Ασφαλείας, πρόκειται να αναθεώρησαν το Σύνταγμα και
μάλιστα έχουν το θράσος να υποβάλλουν και νέες υποψηφιότητες στις εκλογές !!!
Η εσχάτη προδοσία όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι πολιτικό αδίκημα, σε βαθμό κακουργήματος και
είναι συνεχές, δηλαδή δεν παραγράφεται ποτέ και υποχρεωτικά θα δικαστεί , έστω και μετά την
απελευθέρωση της Χώρας (Άρθρο 120 παρ.3 του Συντάγματος, ΠΚ 137 παρ.3, ν. 1500/1984, σχετικό και το
άρθρο 3 παρ.2 του ν.3126/2003 και απόφαση 684/1975 Ολομέλειας του Αρείου Πάγου), ενώ βάση της υπ’
αριθμόν 4/2012 γνωμοδότησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η σύλληψη τέτοιων εγκληματιών
ακολουθεί την αυτόφωρη διαδικασία, δίχως να λαμβάνεται υπόψη το δικαίωμα της βουλευτικής
ασυλίας ή της άδειας από την βουλή.
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Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες Δικαστικοί Λειτουργοί, κατά την διάρκεια της εποχής των μνημονίων (τα
στοιχεία που έχουμε είναι μέχρι σήμερα, 20/7/2014), έχουν κατατεθεί χιλιάδες μηνύσεις για εσχάτη
προδοσία και για άλλα σοβαρά ποινικά αδικήματα κατά των κυβερνώντων και μόνον 151+ συνολικά
υποθέσεις από αυτές έχουν διαβιβαστεί στην βουλή, μάλιστα μόνον μια που αφορούσε την εσχάτη
προδοσία, ανακοινώθηκε επίσημα στην βουλή και γράφηκε στα πρακτικά, αλλά ουδέποτε (ως συνήθως)
δεν έγινε τίποτα !!! Ειδικά, ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώθηκε, όπως και ο τρόπος που γράφτηκε στα
πρακτικά, εάν κάποιος δεν γνώριζε για το τι επρόκειτο, θα νόμιζε ότι επρόκειτο για μια απλή παράβαση
του Κ.Ο.Κ. !!! Εάν αυτό δεν είναι κατάχρηση εξουσίας και δικαιωμάτων, τότε τι είναι ???
Σας επισυνάπτουμε, τους ηλεκτρονικούς συνδέσμους με τις 151+ δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη
βουλή, με βάση τα άρθρα 61, 62 και 86 του Συντάγματος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών»,
από το 2009 έως την 20/7/2014 (στοιχεία από τον ιστότοπο της κας. Χριστίνας Σαλεμή http://justiceforgreece.wordpress.com/%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
-2/ και από προσωπική επικοινωνία μαζί της):
•
•
•
•

•

136 δικογραφίες από 2009 - Ιαν. 2014:
https://docs.google.com/file/d/0Bw3z_tNMEH5BdGNHZGJqelJ4czg/edit
1 δικογραφία, δημοσιεύτηκε την 3/2/2014:
http://arouraios.gr/2014/02/sto-skamni/
6 δικογραφίες, δημοσιεύτηκαν την 2/5/2014:
http://www.naftemporiki.gr/story/802549/eksi-dikografies-kata-upourgon-sti-bouli
2 δικογραφίες, δημοσιεύτηκαν την 18 & 19/6/2014:
http://www.nerit.gr/eidiseis/ellada/vouli-skliri-kontra-gia-ti-dikografia-gia-ta-ipovrichia/
http://www.nerit.gr/eidiseis/ellada/sti-vouli-diavivastike-dikografia-kata-e-venizelou-gia-taipovrichia/
6 δικογραφίες, δημοσιεύτηκαν την 27/6/2014:
http://www.fortunegreece.com/article/exi-akomi-dikografies-diavivastikan-sti-vouli/

Το πολύ παράξενο είναι, ότι σύμφωνα, με τον κανονισμό της βουλής, ο Πρόεδρος της βουλής, οφείλει με
το που θα έρθει μια δικογραφία κατά κάποιου βουλευτή, να την ανακοινώσει άμεσα στο Σώμα της Βουλής
.... Βλέποντας, όμως το ανωτέρω επίσημο έγγραφο των 136 δικογραφιών, δεν παρατηρούμε καμία τέτοια
εισερχόμενη δικογραφία κοντά στην ημερομηνία 24/11/2011 και αυτό μας κάνει μεγάλη εντύπωση !!!
Η κοντινότερη προγενέστερη εισερχόμενη δικογραφία κατά μελών της κυβέρνησης είναι στις 3/10/2011,
δηλαδή ακριβώς 1 μήνα και είκοσι μια ημέρες πριν την ανακοίνωση από βήματος βουλής !!!
Όπως, καταλαβαίνετε, σίγουρα ... κάτι δεν ταιριάζει ... !!! Είτε στην βουλή και παρανόμως, που έχουν
αποφασίσει ότι δεν θα ανακοινώνουνε καμία δικογραφία (διότι με το που θα φτάσει, θα πρέπει να
ανακοινωθεί άμεσα από τον Πρόεδρο της και βάση κανονισμού), είτε που αποφασίζουν να ανακοινώσουν
τελικά μόνον μια, μετά από σχεδόν 2 μήνες από την παραλαβή της ??? Αυτό, αν δεν είναι επιλεκτική και
άκρως παράνομη εφαρμογή του κανονισμού της Βουλής, τότε τι είναι ???
Μάλιστα και όσο αφορά την δίωξη των κυβερνώντων, αλλά και των βουλευτών, για το αδίκημα της
εσχάτης προδοσίας, ζητούμε από την Ελληνική Δικαιοσύνη, την εφαρμογή του άρθρου του Συντάγματος
62 (βάση της σωστής ερμηνείας, για την οποία υπάρχουν πληθώρα δικαστικών αποφάσεων από το
Ανώτατο Δικαστήριο του Στρασβούργου, ερμηνεία που ακολουθεί παρακάτω) και 97 παρ.1 και όχι ειδικά
για τους κυβερνητικούς, του άρθρου 86 και του ν. 3126/2003 για ποινική ευθύνη των Υπουργών, διότι αυτά
τα τελευταία είναι υπό σοβαρή συζήτηση και αμφισβήτηση, για το κατά πόσον είναι Συνταγματικά και
νόμιμα, ειδικά με τον τρόπο εφαρμογής τους, μια και παραβιάζουν σωρεία Συνταγματικών άρθρων και
όχι μόνον και ποιο συγκεκριμένα τα Συνταγματικά άρθρα 1 παρ.2 & 3 (Διότι με την ασυλία τους οι
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κυβερνώντες είναι πρακτικά ακλόνητοι για την τετραετή θητεία τους, οπότε πραγματικά δεν ισχύουν ότι:
«Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.» & «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν
υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.»), 2 παρ.1 (διότι με την ασυλία τους
δεν εξασφαλίζουν ότι: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική
υποχρέωση της Πολιτείας.»), 4 παρ.1 (διότι η ασυλία τους δεν εξασφαλίζει την Ισότητα, Ισοδικία και
Ισονομία των Ελλήνων, ήτοι : «Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.»), 20 (διότι, βάση της αρχής της
χρηστής απονομής δικαιοσύνης, παν πρόσωπov του οποίου τα δικαιώματα παραβιάστηκαν, έχει το
δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον Εθνικής αρχής έστω και αν η παραβίαση διεπράχθη από
πρoσώπωv εvεργoύvτωv εv τη εκτελέσει των δημόσιων καθηκόντων τους και έχει το δικαίωμα η υπόθεσή
του να δικαστεί δημόσια και δίκαια από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο. Εδώ, υπάρχει και πλήρη
ταύτιση, με τα άρθρα 6 και 13 της ΕΣΔΑ), 26 (διότι, η απονομή δικαίου γίνεται από τα δικαστήρια και όχι
από την βουλή η οποία έχει μόνο νομοθετική εξουσία), κ.α.
Επιπροσθέτως, το άρθρο 25 παρ. 1, αναφέρει αυτολεξεί ότι: «Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και
ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση
του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική
άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Oι
κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να
προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού
και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.», οπότε τα δικαιώματα του Ανθρώπου και η αρχή του
κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους και επίσης κάθε είδους περιορισμός
πρέπει να προβλέπεται από το Σύνταγμα είτε από σχετικό νομό και ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ !!!
Όμως, επιπροσθέτως παρακάτω, το ίδιο Συνταγματικό άρθρο αναφέρει και πιο συγκεκριμένα στην
παράγραφο 3, ότι: «H καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται.» Και εδώ, είναι το λεπτό
σημείο … Το άρθρο 86 και ο ν. 3126/2003 για ποινική ευθύνη των Υπουργών (αλλά και τα Συνταγματικά
Άρθρα 61 & 62), έγιναν με το σκεπτικό, να μην ενοχλούνται άσκοπα τα μέλη της κυβέρνησης και να έχουν
την ελευθερία του λόγου και της ψήφου, οπότε απρόσκοπτα να ασχολούνται με το έργο τους, πλην όμως
οι κυβερνητικοί που κατά το Σύνταγμα ορκίζονται και αποτελούν υπηκόους μας, δηλαδή οφείλουν να
υπακούουν τον κυρίαρχο Λαό, χρησιμοποιούν αυτό το Συνταγματικό άρθρο και τον αντίστοιχο νόμο,
καταχρηστικά σαν μια ασπίδα πλήρους ασυλίας κατά του Λαού και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, για ότι
πράττουν ακόμη και για αυτά που είναι εκτός των πραγματικών καθηκόντων τους, παρά την θέληση του
Λαού, παρά το κοινό περί δικαίου αίσθημα, κατά των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ («Οικουμενική
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ», διεθνής σύμβαση από 10/12/1948 και την οποία έχει
προϋπογράψει η Ελλάδα: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf) και
κατά των Θεμελιωδών Ελευθεριών («Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» ΕΣΔΑ http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%
CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B1_%C
E%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%8
5_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85).
Όταν λοιπόν σήμερα, η συνήθης τακτική «κουκουλώματος» των κυβερνητικών για όλα αδιακρίτως τα
αδικήματα που διαπράττουν, είναι το Συνταγματικό άρθρο 86 και ο ν. 3126/2003 για ποινική ευθύνη των
Υπουργών (αλλά και τα Συνταγματικά άρθρα 61 & 62, για τους βουλευτές), πλέον με σιγουριά μιλάμε για
κατάχρηση εξουσίας και δικαιωμάτων !!! Και για να γίνουμε ποιο συγκεκριμένοι, όλα τα αδικήματα που
έχουν καταγγελθεί και αφορούν κυβερνητικούς, δεν έχουν την ίδια σοβαρότητα και βαρύτητα, δεν είναι
όλα απόρροια των καθηκόντων τους, πλην όμως υπάρχουν μερικά πολύ σοβαρά και για τα οποία κανείς
δεν μπορεί να καταλάβει, πως ο συντάκτης του άρθρου 86 του Συντάγματος και του ν. 3126/2003 για
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ποινική ευθύνη των Υπουργών, παρέβλεψε να εξαιρέσει από αυτήν την ασπίδα προστασίας που λέγεται
«ασυλία», όπως είναι π.χ. το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας … !!!
Όπως, θα δούμε λίγο παρακάτω, τα Συνταγματικά άρθρα 61, 62 και 86, εφαρμόζονται με την σωστή
ερμηνεία τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ, για περιπτώσεις ασκήσεως των καθηκόντων των βουλευτών
και των κυβερνητικών ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ !!! Στην περίπτωση λοιπόν και ειδικά
της εσχάτης προδοσίας και μερικών άλλων αδικημάτων, τα Συνταγματικά αυτά άρθρα ΔΕΝ μπορούν να
παρέχουν προστασία και ασυλία σε κανέναν !!! Διότι, παραδείγματος χάριν, η εσχάτη προδοσία σε καμία
περίπτωση ΔΕΝ μπορεί να θεωρηθεί άσκηση βουλευτικών ή κυβερνητικών καθηκόντων!!! Ειδικά, δε όταν
και οι ίδιοι οι κυβερνητικοί και βουλευτές, προσπαθούν να μας πείσουν, ότι τάχα με τις μεταρρυθμίσεις
που παρανόμως ψηφίζουν, προάγουν την Χώρα και την Δημοκρατία (ενώ στην πραγματικότητα, με τις
μεταρρυθμίσεις αυτές οι οποίες είναι ενάντια προς το κοινό δημόσιο συμφέρον και ενάντια στο αίσθημα
περί κοινωνικού δικαίου, επιβάλλεται ουσιαστικά μια νομοθετική Χούντα)!!! Και ερωτούμε … Είναι αυτή
Δημοκρατία, όταν πλέον και βάση και των θεμελιωδών Συνταγματικών άρθρων 1 και 2, δεν υπάρχει πλέον
εκείνο το απαραίτητο για την Δημοκρατία συστατικό, το «Δήμος - κρατεί»?
Σωστή Ερμηνεία της βουλευτικής ασυλίας:
Τί λέει λοιπόν, το Σύνταγμα για την βουλευτική ασυλία γενικότερα, βάση των άρθρων 61 (ανεύθυνο των
βουλευτών) και 62 (ακαταδίωκτο των βουλευτών) ???
Αναφορικά με την ασυλία των βουλευτών, η ορθή ερμηνεία του Συντάγματος είναι ότι η ασυλία έχει
νομοθετηθεί μόνον και μόνον, για την προστασία του λόγου και της ψήφου του βουλευτή και όχι για όλες
τις πράξεις και όλους τους τομείς του βίου του βουλευτή.
Γιατί η ερμηνεία αυτή είναι η σωστή ;
ΝΑΙ … !!! Μα γιατί, απλά επειδή αυτό ακριβώς λέει το Σύνταγμα …
Όταν τα Συνταγματικά άρθρα αυτά αναφέρονται στα καθήκοντα του βουλευτή, σε αυτά δεν
περιλαμβάνονται φυσικά η κλοπή, η φοροδιαφυγή, ο φόνος, ο αθέμιτος πλουτισμός, η απάτη, η εσχάτη
προδοσία, η γενοκτονία, κλπ
Σύμφωνα, με τα άρθρα αυτά, ο βουλευτής δεν διώκεται για πολιτικά αδικήματα, που όμως πρέπει να
απορρέουν από την άσκηση των καθηκόντων του, χωρίς την άδεια του Σώματος όσο διαρκεί η βουλευτική
περίοδος, καθώς και από τη διάλυσή της Βουλής έως την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Βουλής,
δικάζεται όμως μετά την έκπτωση του από το βουλευτικό αξίωμα!!!
Επειδή όταν ερμηνεύουμε νόμους δεν απομονώνουμε λέξεις ή προτάσεις. Η κάθε λέξη, η κάθε πρόταση
και το κάθε άρθρο είναι μέρος ενός συνόλου με το οποίο βρίσκετε σε πλήρη αρμονία. Στη περίπτωσή μας,
μόνο η προαναφερόμενη ερμηνεία βρίσκεται σε εναρμόνιση με την αρχή της ισότητας σύμφωνα με την
οποία όλοι οι Έλληνες , άνευ εξαιρέσεων, είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και έχουν ίσα δικαιώματα και
υποχρεώσεις (άρθρο 4 του Συντάγματος), με την αρχή της ανεξαρτησίας των εξουσιών, σύμφωνα με την
οποία η απονομή δικαίου γίνεται από τα δικαστήρια και όχι από την βουλή η οποία έχει μόνο νομοθετική
εξουσία (άρθρο 26 του Συντάγματος) και την αρχή της χρηστής απονομής δικαιοσύνης, σύμφωνα με την
οποία παν πρόσωπov του οποίου τα δικαιώματα παραβιάστηκαν, έχει το δικαίωμα πραγματικής
προσφυγής ενώπιον Εθνικής αρχής έστω και αν η παραβίαση διεπράχθη από πρoσώπωv εvεργoύvτωv εv τη
εκτελέσει των δημόσιων καθηκόντων τους και έχει το δικαίωμα η υπόθεσή του να δικαστεί δημόσια και
δίκαια από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο (άρθρο 20 Συντάγματος, 6 και 13 της ΕΣΔΑ)
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Το Σύνταγμα λογικά, δεν μπορεί να εμπεριέχει και δεν πρέπει να εμπεριέχει αντιφατικές διατάξεις.
Δηλαδή:
- Ο ίδιος ο νομοθέτης δεν μπορεί να νομοθετεί την ασυλία του και έπειτα να ασκεί δικαστική λειτουργία
ερμηνεύοντας τον νόμο, για να αποφασίσει αν θα κάνει άρση της ασυλίας του κάθε φορά που του
ζητείται.
- Εφόσον ο κάθε παραβάτης αστικού ή ποινικού δικαίου δεν χρειάζεται άδεια της βουλής για να δικαστεί,
ούτε ο βουλευτής την χρειάζεται, κλπ

Επειδή το Σύνταγμα στηρίζεται στους γενικά παραδεγμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στις
διεθνείς συμβάσεις τις οποίες η Ελλάδα επικύρωσε και συγκεκριμένα:
α) Οι διατάξεις των Συνταγματικών άρθρων 61 και 62 στηρίζονται στο δικαίωμα της ελεύτερης έκφρασης,
όπως διατυπώνεται από το άρθρο 16 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ
και 10, 19 της Σύμβασης της Ρώμης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των
Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),
β) Δεν υπάρχει καμία αρχή δικαίου στην οποία να στηρίζεται η ερμηνεία ότι οι βουλευτές έχουν το
δικαίωμα να παρανομήσουν ή να κρίνουν μόνοι τους των εαυτό τους,
γ) Και σε κανέναν δεν παρέχεται άσυλο για αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου (άρθρο 14 της ΕΣΔΑ)
Επειδή, ούτε το άρθρο 4 ούτε το άρθρο 26 ούτε το άρθρο 20 του Συντάγματος, αλλά ούτε τα άρθρα 6 και
13 της ΕΣΔΑ, δεν προβλέπουν κάποια εξαίρεση η οποία να αφορά τους βουλευτές. Χωρίς σχετική, ρητή
πρόβλεψη της εξαίρεσης στο κείμενο των προαναφερόμενων άρθρων, η εξαίρεση δεν υπάρχει . (Άλλωστε,
η ίδια η Σύμβαση της Ρώμης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών
Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) προβλέπει ρητά ότι απαγορεύεται ο περιορισμός των δικαιωμάτων και ελευθέριων
που θεσπίζει, πέραν των προβλεπόμενων και ότι αυτοί οι περιορισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο
για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν καθιερωθεί. Άρθρα 17 και 18 της ΕΣΔΑ)
Το ανωτέρω σοβαρό θέμα, είχε προ πολλού αναλυθεί ενδελεχώς από τον δικηγόρο κ. Ιωάννη Π. Παραρά
και την ολοκληρωμένη νομική ανάλυση του, μπορείτε να την βρείτε και να την διαβάσετε από εδώ:
http://www.constitutionalism.gr/site/wp-content/uploads/2013/06/PARARAS.pdf.
Στην ανάλυση αυτή, διαβάζουμε τα παρακάτω διευκρινιστικά εδάφια:
«…Σύμφωνα με την ομόφωνη ερμηνεία της ανωτέρω διάταξης, το ακαταδίωκτο δεν συνεπάγεται την
οριστική αδυναμία δίωξης της αξιόποινης πράξης που ενδεχομένως τέλεσε ο βουλευτής, αλλά την χρονικώς
περιορισμένη αναστολή της διαδικασίας δίωξης του, για όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος…»
«…δεν υφίσταται προστασία του βουλευτή στο πεδίο του αστικού δικαίου, με αποτέλεσμα να μπορούν
ελεύθερα να εγερθούν σε βάρος του αγωγές από ιδιωτικής φύσεως διαφορές, καθώς αυτές δεν μπορούν
να καταλήξουν σε στέρηση της ελευθερίας του…»
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«…Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της συνταγματικής διάταξης ρυθμίζονται στο άρθρο 83 του
Κανονισμού της Βουλής …»
«…Η Επιτροπή οφείλει να ακούσει τον ενδιαφερόμενο βουλευτή, εφόσον και ο ίδιος το επιθυμεί, και
ερευνά, βάσει των στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση, αν η πράξη για την οποία ζητείται η άρση της
ασυλίας συνδέεται με την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή ή αν η δίωξή του υποκρύπτει πολιτική
σκοπιμότητα ή αποσκοπεί ενδεχομένως στο να τρωθεί το κύρος της Βουλής ή του βουλευτή ή να
παρακωλυθεί ουσιαστικώς η άσκηση του λειτουργήματός του ή να επηρεασθεί η λειτουργία της Βουλής ή
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στην οποία ανήκει ο βουλευτής. Αντίθετα, η Επιτροπή δεν εξετάζει τη
βασιμότητα της κατηγορίας κατά του βουλευτή. …»
«… Η πρακτική αυτή (της κακώς εννοούμενης «βουλευτικής συναδελφικής αλληλεγγύης» που είναι η αιτία
της μη χορήγησης άδειας από την βουλή) των μελών τόσο του ελληνικού κοινοβουλίου, όσο και των
κοινοβουλίων άλλων κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης όπου υπάρχουν παρόμοιες διατάξεις για
την προστασία των βουλευτών, ετέθη πρόσφατα στο στόχαστρο της νομολογίας του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της εξέτασης προσφυγών για παραβίαση του
άρθρου 6 της ΕΣΔΑ περί κατοχύρωσης του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Το θέμα που απασχόλησε το
Δικαστήριο του Στρασβούργου είναι αν η άρνηση χορήγησης άδειας από το κοινοβούλιο για την ποινική
δίωξη ενός βουλευτή, παραβιάζει το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη του προσώπου που κίνησε τη
σχετική διαδικασία δίωξης (πχ. του εγκαλούντος ή του μηνυτή), εφόσον αυτό παρίσταται στη σχετική δίκη
ως πολιτική αγωγή, διεκδικώντας χρηματική ικανοποίηση. …»
«…Το Δικαστήριο του Στρασβούργου επανέλαβε την πάγια νομολογία του, σύμφωνα με την οποία το
δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο δεν είναι απόλυτο αλλά επιδέχεται περιορισμούς, οι οποίοι, όμως, δεν
μπορούν να θίγουν την ουσία και τον πυρήνα του δικαιώματος. Εξάλλου, οι περιορισμοί αυτοί
συμβιβάζονται με το άρθρο 6 της Σύμβασης μόνο εφόσον επιδιώκουν έναν θεμιτό στόχο και εφόσον
υφίσταται εύλογη σχέση αναλογικότητας ανάμεσα στα χρησιμοποιούμενα μέσα και στον επιδιωκόμενο
σκοπό. Εξετάζοντας την πρώτη προϋπόθεση, το ΕΔΑΔ έκρινε ότι ο θεσμός της βουλευτικής ασυλίας
αποτελεί μια μακρόχρονη πρακτική που αποβλέπει στην εξασφάλιση της ελευθερίας έκφρασης των
βουλευτών και στην αποτροπή διώξεων που δυσχεραίνουν την εν γένει κοινοβουλευτική λειτουργία. …»
«…Έτσι, στην απόφαση Α. κατά Ηνωμένου Βασιλείου της 17ης Δεκεμβρίου 2002, είχε κριθεί ότι η
βουλευτική ασυλία που καλύπτει μόνο τους διαλόγους και τις εκφράσεις που διατυπώθηκαν στα πλαίσια
των κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων, είναι συμβατή με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Αντίθετα, όταν οι κρίσιμες
πράξεις και εκφράσεις δεν συνδέονται άμεσα με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα stricto sensu, η
έννοια της αναλογικότητας ανάμεσα στα χρησιμοποιούμενα μέσα και στον επιδιωκόμενο σκοπό πρέπει να
ερμηνεύεται στενά …»
«…Όταν, όμως (η ασυλία), παρεμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη, θα
πρέπει να ερευνηθεί αν οι καλυπτόμενες από την ασυλία πράξεις του βουλευτή συνδέονται με την εν στενή
εννοία άσκηση των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων, ώστε να διαπιστωθεί ο σεβασμός της αρχής της
αναλογικότητας από το Συμβαλλόμενο Κράτος. Σε περίπτωση που οι επίδικες πράξεις δεν σχετίζονται με
την κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή, η αδυναμία δίωξής του λόγω της ασυλίας,
παραβιάζει το κατ’ άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη. …»
Βάση, λοιπόν, του τελευταίου εδαφίου, η εσχάτη προδοσία, η Εθνική προδοσία γενικότερα, η γενοκτονία,
η εκχώρηση κρατικών εξουσιών και Εθνικής κυριαρχίας με διαδικασίες εκτός Συντάγματος, η απάτη, η
υπεξαίρεση και πολλά άλλα ποινικά αδικήματα (τα οποία ΔΕΝ αποτελούν επουδενί όπως καταλαβαίνετε
κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή και μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, αν και εδώ
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γεννιέται επιπροσθέτως και το κρίσιμο ερώτημα, εάν ο βουλευτής/κυβερνητικός που έχει επιδοθεί σε
τέτοιες δραστηριότητες και είναι κατηγορούμενος για αυτά, μπορεί να συνεχίσει να φέρει την ιδιότητα
του βουλευτή, διότι βάση του Συνταγματικού άρθρου 59 παρ. 1, ο βουλευτής θεωρείται βουλευτής, μόνον
μετά την ορκωμοσία του, όπου ορκίζεται με τον ακόλουθο Όρκο: «Ορκίζομαι στο όνομα της Aγίας και
Oμοούσιας και Aδιαίρετης Tριάδας να είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να
υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου» και
συνεπώς, εάν δεν σέβεται τον Όρκο του, τότε ΔΕΝ μπορεί να θεωρείται πλέον και ότι φέρει την ιδιότητα
του βουλευτού), όταν καλύπτονται από την ασυλία, παραβιάζουν σφοδρά το κατ’ άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, το
δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη!!! Όπως, ο Αισχύλος, στην αρχαία Ελλάδα, με απόλυτη αλήθεια
έλεγε: «Δεν είναι ο όρκος που μας κάνει να πιστεύουμε τον άνθρωπο, ο Άνθρωπος (τα έργα του) μας
κάνει να πιστεύουμε τον Όρκο»
«…Περαιτέρω, το Δικαστήριο του Στρασβούργου προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, αποκρούοντας τον
ισχυρισμό της ελληνικής Κυβέρνησης ότι η βουλευτική ασυλία έχει προσωρινό χαρακτήρα και δεν
εμποδίζει την άσκηση ποινικής δίωξης μετά τη λήξη της βουλευτικής θητείας. Συγκεκριμένα, διαπίστωσε
ότι το ελληνικό Σύνταγμα δεν προβλέπει κανένα περιορισμό ως προς την ανανέωση της βουλευτικής
θητείας, με αποτέλεσμα να είναι πιθανή η οριστική αδυναμία του προσφεύγοντος να ζητήσει τη δίωξη του
βουλευτή, εφόσον αυτός εξασφαλίζει διαρκώς την επανεκλογή του στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
…»
«… Το Δικαστήριο του Στρασβούργου τόνισε ότι η δυνατότητα ενός κράτους να εξαιρεί από την
αρμοδιότητα των δικαστηρίων ολόκληρες κατηγορίες υποθέσεων αστικής φύσεως ή να προσφέρει
δικαστική ασυλία σε ορισμένες κατηγορίες προσώπων, αντίκειται τόσο στην αρχή της υπεροχής του
δικαίου σε μια δημοκρατική κοινωνία, όσο και στις επιταγές του άρθρου 6 της Σύμβασης. Περαιτέρω, στην
περίπτωση της βουλευτικής ασυλίας, πρέπει να ερευνάται ενδελεχώς η ύπαρξη στενής σχέσης ανάμεσα
στις αποδιδόμενες στο βουλευτή ποινικώς ελέγξιμες πράξεις και στην κοινοβουλευτική του
δραστηριότητα. Εφόσον διαπιστωθεί ανυπαρξία τέτοιας στενής σχέσης, πρέπει να υιοθετηθεί μια πολύ
συσταλτική ερμηνεία της έννοιας της αναλογικότητας μεταξύ του χρησιμοποιούμενου μέσου και του
επιδιωκόμενου σκοπού. Αυτό δε, προεχόντως διότι ο περιορισμός του δικαιώματος πρόσβασης στη
δικαιοσύνη προέρχεται από την απόφαση ενός αμιγώς πολιτικού οργάνου (του κοινοβουλίου).
Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατέληξε στο θεμελιώδες συμπέρασμα ότι το άρθρο 62 του
ελληνικού Συντάγματος, ερμηνευόμενο υπό το φως της παρ. 1 του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, επιτρέπει στο
ελληνικό κοινοβούλιο να αρνηθεί την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή, μόνο εφόσον οι αποδιδόμενες σε
αυτόν πράξεις συνδέονται αναμφίβολα με την κοινοβουλευτική του δραστηριότητα. …»
«…Ολοκληρώνοντας, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την άποψη ότι η νομολογία του Δικαστηρίου του
Στρασβούργου αποτυπώνει και την πραγματική βούληση του έλληνα συντακτικού νομοθέτη, ο οποίος,
θεσπίζοντας το θεσμό της βουλευτικής ασυλίας, απέβλεπε στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας του βουλευτή,
στην ακώλυτη άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων και στην προστασία του βουλευτή από αυθαίρετες και
εκβιαστικές διώξεις, υποκρύπτουσες πολιτικό δόλο.
Είναι προφανές ότι ο σκοπός αυτός ουδόλως εξυπηρετείται από τον στρεβλό τρόπο σημερινής εφαρμογής
της συνταγματικής διάταξης από τους εκπροσώπους του λαού, ο οποίος καταλήγει σε πλήρη αδυναμία
δίωξης των βουλευτών, ακόμα και για ήσσονος σημασίας υποθέσεις, όπως τροχαίες παραβάσεις. Εν
προκειμένω, δηλαδή, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου συμβαδίζει απόλυτα με το κοινό περί
δικαίου αίσθημα, το οποίο απαιτεί την εκλογίκευση των προνομίων που απολαμβάνει ο πολιτικός κόσμος
της χώρας εν γένει, προς την κατεύθυνση της εξίσωσής τους προς τους πολίτες και την πλήρη
αναμόρφωση θεσμών όπως η βουλευτική ασυλία και οι διατάξεις περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών…»
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Το άρθρο 83 παρ. 3 του κανονισμού της βουλής, επιβεβαιώνει όλα τα ανωτέρω και ενώ υπάρχει σαν
άρθρο στον κανονισμό της βουλής, για κάποιο «μυστήριο» λόγο, αυτό το άρθρο επί του πρακτέου δεν
εφαρμόζεται αυτούσιο ή τουλάχιστο με την προσοχή που θα έπρεπε !!! Η παράγραφος 3 δηλώνει
ξεκάθαρα:
«3. Η Επιτροπή, αφού ακούσει τον Βουλευτή του οποίου ζητείται η άρση της ασυλίας, εφόσον αυτός το
επιθυμεί και τον οποίο σε κάθε περίπτωση προσκαλεί προς τούτο ο Πρόεδρος της Επιτροπής τρεις (3)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της, ερευνά εάν η πράξη για την οποία ζητείται αυτή
συνδέεται με την πολιτική ή κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Βουλευτή ή η δίωξη, η μήνυση ή η
έγκληση υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα και σε αντίθετη περίπτωση εισηγείται την άρση της ασυλίας.»
Μάλιστα, οι εκλογές που διεξάγονται από κυβερνώντες που κατηγορούνται για εσχάτη προδοσία (και όχι
μόνον για αυτό, αλλά και για την συγκάλυψη αυτής, την εκχώρηση της Εθνικής κυριαρχίας και μάλιστα
εκτός Συνταγματικών διατάξεων, την γενοκτονία των Ελλήνων, τον διεθνή διασυρμό κυρίαρχης Χώρας,
επιορκία, πολιτική εξαπάτηση, αλλοίωση εκλογικών αποτελεσμάτων κτλ) σε καμία περίπτωση δεν
μπορούν να θεωρούνται ηθικές, Δημοκρατικές, νόμιμες και Συνταγματικές, τόσο από το Εθνικό, αλλά όσο
και από το Διεθνές δίκαιο, οπότε εύλογα το όποιο αποτέλεσμα τους, είναι σοβαρά αμφισβητήσιμο !!!
Μάλιστα, στην Ελλάδα και κρίνοντας από τις τελευταίες εκλογές (ευρωεκλογές 2014), το πραγματικό
ποσοστό που έλαβαν όλα τα κόμματα της συγκυβέρνησης ήταν μόλις το 15% του συνολικού αριθμού των
Ελλήνων ψηφοφόρων, ποσοστό που με την τεράστια αποχή, τα άκυρα και τα λευκά, μαζί με την περίφημη
«αναγωγή», έδωσε τελικά το φουσκωμένο πλασματικό ποσοστό 30,74% για την συγκυβέρνηση (αντί για
ΠΑΣΟΚ, υπολογίσαμε και την “δημιουργηθείσα” Ελιά, του κ. Ε. Βενιζέλου, για να καλύψει τις πομπές του
και του κόμματος του, ενώ έτσι να μπορέσει να φορτώσει και τα χρέη του ΠΑΣΟΚ, στον Εθνικό
προϋπολογισμό, να τα πληρώσει το σύνηθες θύμα, δηλαδή ο Λαός), ποσοστό όμως που ουδεμία σχέση με
την πραγματικότητα έχει !!! Και μάλιστα, όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι δεν υπολογίσαμε και μια
πιθανή νοθεία στις εκλογές … Άρα, το ουσιαστικό αποτέλεσμα των ανωτέρω, είναι ότι το 15% του ολικού
εκλογικού σώματος στηρίζει την συγκυβέρνηση, αλλά το άλλο 85% δεν την υποστηρίζει. Συνεπώς, κάθε
δικαιολογία του τύπου «ο Λαός μας ξαναψήφισε» των κυβερνώντων, έτσι ώστε να μην δικάσουν ποτέ τον
εαυτό τους, πέφτει αυτομάτως στο κενό !!!
Ταυτόχρονα, ο Λαός «μυστηριωδώς» είναι σχεδόν ολοκληρωτικά ανενημέρωτος, για πολλά από αυτά που
συμβαίνουν, διότι τα ΜΜΕ από ότι φαίνεται και για ιδία συμφέροντα παίρνουν εντολές για το τι πρέπει να
δείχνουν και τι όχι, από τα πραγματικά αφεντικά τους, δηλαδή τους κυβερνώντες … !!! Έτσι, εάν υπήρχε
σωστή και αμερόληπτη ενημέρωση από τα ΜΜΕ, για πολλά ζητήματα και ειδικά για αυτό της
εκκρεμοδικίας για εσχάτη προδοσία των κυβερνώντων, τότε σίγουρα αυτό το πραγματικό ποσοστό των
15%, που αναφέρθηκε ανωτέρω, θα ήταν εξωφρενικά μικρότερο, ενώ και η δικαιοσύνη θα ήταν τελείως
ανεμπόδιστη για να επιτελέσει πραγματικά το έργο της, δηλαδή να δικάσει τους κυβερνώντες !!!

Νομικό Πλαίσιο: (Εμπλουτισμένο απόσπασμα - όπως περιγράφεται από τον κ. Αντωνίου):
Σύμφωνα με το άρθρο ΠΚ 239 παρ. β: «…ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο ή προκάλεσε την
απαλλαγή του από την τιμωρία, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών». Στο εδάφιο αυτό η παράλειψη
αναφέρεται στην δίωξη, ενώ δεν διαχωρίζεται η «κίνηση ποινικής δίωξης» από την «άσκηση ποινικής
δίωξης», οι οποίες όμως διατηρούν την αυτοτέλεια και την ανεξαρτησία των μεταξύ των, με την έννοια ότι
η κίνηση δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε ικανή για την άσκηση της ποινικής δίωξης σε όλες τις λοιπές
περιπτώσεις του ποινικού κώδικα εκτός της περίπτωσης εφαρμογής του άρθρου 239 παρ. β ΠΚ στα πλαίσια
του νόμου 3126/2003 «περί ευθύνης υπουργών», όπως θα δούμε παρακάτω.

Ανοιχτή επιστολή προς κάθε Έλληνα Δικαστικό Λειτουργό ǁ IRI WOLF© 2014 ǁ Σελίδα 107 από 208

Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Η «παράλειψη δίωξης» μπορεί να εκτελεστεί μόνο από εκείνα τα πρόσωπα που έχουν αρμοδιότητα στην
άσκηση της ποινικής δίωξης, όπως ο εισαγγελέας ή/και ο Δημόσιος κατήγορος (ΚΠΔ 43,47).
Η περίπτωση «ή προκάλεσε την απαλλαγή του από την τιμωρία», προϋποθέτει ότι έχει ήδη ασκηθεί ποινική
δίωξη. Συνεπώς η «παράλειψη άσκησης ποινικής δίωξης» είναι αναγκαία, αλλά όχι και ικανή, για την
«απαλλαγή της τιμωρίας». Και τούτο διότι, μπορεί ο υπαίτιος να άσκησε ποινική δίωξη, αλλά άφησε την
υπόθεση να παραγραφεί.
Συνεπώς, η παράλειψη της περ. β του άρθρου 239 ΠΚ, δεν αναφέρεται στην παράλειψη οποιασδήποτε
ανακριτικής πράξεως - η οποία καλύπτεται από την γενική διάταξη του άρθρου ΠΚ 259 - αλλά σε
συγκεκριμένη παράλειψη που έχει ως αναγκαστικό αποτέλεσμα την απαλλαγή από την τιμωρία του
υπαιτίου. Πρέπει να υπάρχει σχέση αιτία-αιτιατού μεταξύ παραλείψεως και ατιμωρησίας. Η υπαιτιότητα
παράβασης του άρθρου ΠΚ 239 παρ. β, (δηλ. η υποχρέωση για την δίωξη) στοιχειοθετείται κι όταν ακόμα, η
κίνηση της δίωξης δεν καταλήξει σε άσκηση δίωξης (π.χ. άρ,5 παρ.1 ν.3126/2003), ή όταν η τελευταία δεν
ευδοκιμήσει με την τιμωρία του ενόχου (άρ. 3 παρ.2 ν.3126/2001), λόγω νομικών ή πραγματικών
εμποδίων, ως παράλειψη διώξεως νοείται και η διακοπή της ήδη αρξαμένης τοιαύτης (όπως ισχύει στην
παρούσα υπόθεση-βλ. παρακάτω).
Τέλος, η παράβαση του άρθρου 239 παρ. β ΠΚ στοιχειοθετείται κι ότι η δίωξη δεν έγινε εντός ευλόγου
χρόνου. Ως εύλογος χρόνος νοείται ο ελάχιστος χρόνος, πέραν του οποίου: i) πλήττεται το αίσθημα δικαίου,
ασφάλειας και εμπιστοσύνης του λαού στην δικαιοσύνη και το κράτος γενικότερα, ii) δίδεται η δυνατότητα
στον δράστη να συνεχίσει την εγκληματική του δράση, με ανυπολόγιστες συνέπειες για το εθνικό
συμφέρον και δημόσια τάξη (όπως γίνεται στην παρούσα υπόθεση), ή του δίνεται η ευκαιρία να διαφύγει
της δικαστικής έρευνας και κρίσης (π.χ. δια της διαφυγής στο εξωτερικό σε άγνωστο τόπο), ή iii) να
παραγραφεί το έγκλημα (ΠΚ 111) ή να εξαλειφθεί το αξιόποινο (άρ. 3 ν.3126/2003).
Η τοιαύτη έννοια και σημασία του «ευλόγου χρόνου», απορρίπτει ως αβάσιμο τον ισχυρισμό ότι παράβαση
του αρ.239 παρ. β ΠΚ, δεν στοιχειοθετείται στην παρούσα υπόθεση, διότι «θα γίνει κάποτε η δίωξη από μια
από τις επόμενες βουλές»!, πράγμα που αποκλείεται άλλωστε κι από την μακρά παράλειψη των βουλευτών
να κινήσουν την δίωξη, αλλά και άλλων πράξεων και παραλείψεών των που θα αναφέρουμε παρακάτω
στην αναφορά μας. Όμως, όπως θα δούμε και παρακάτω, πλέον η αρμοδιότητα για την δίωξη υπουργών
έχει φύγει από την βουλή και έχει ξαναγυρίσει στην Ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία και όμως δεν πράττει τα
όσα πρέπει να πράξει, ενώ πλέον είναι η αρμοδία και διαθέτει το κατάλληλο «οπλοστάσιο» να φέρει σε
πέρας την αποστολή της !!!
Ι) Εφαρμογή του άρθρου 239 παρ. β ΠΚ στα πλαίσια του ν.3126/2003 «περί ευθύνης υπουργών» (Συντ. 86)
(αφορά τους βουλευτές που έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του υπουργού, ήτοι των υπουργών που
έχουν δικαίωμα ψήφου στην βουλή. Οι βουλευτές παραπέμπονται επίσης με το άρ.86 Συντ. και τα αρ.1
παρ.2, αρ.2 παρ.2 και αρ.7 του ν.3126/2003 ως «συμμέτοχοι» των βουλευτών-υπουργών).
Στο πλαίσιο του ν.3126/2003, η μεγάλη διαφοροποίηση από τα προελεχθέντα, είναι ότι η «κίνηση της
ποινικής δίωξης-προκαταρκτικής εξέτασης» (άρθρο 5 παρ.2ν.3126/2003) είναι αναγκαία - αν και όχι ικανή για την άσκηση της ποινικής δίωξις (άρ.6 ν.3126/2003) και συνεπώς για την τελική νόμιμη τιμωρία του
υπαιτίου. Και για «κινηθεί η δίωξης» απαιτείται αναγκαστικά η κατάθεση «αίτησης-πρότασης για την
κίνηση δίωξης» (άρ. 5 παρ.1 ν.3126/2003) τουλάχιστον από έναν (1) βουλευτή, παραλειπομένης της
αίτησης (πρότασης) για την κίνηση (άρθρο 5 παρ.1), η κίνηση της δίωξης-προκαταρκτική εξέταση (αρ. 5
παρ.2), η άσκηση της δίωξης (άρθρο 6) και η τιμωρία είναι αδύνατες. Συνεπώς η παράλειψη εδώ συνδέεται
με την ατιμωρησία με σχέση αιτίου-αιτιατού, η πρώτη έχει ως αναγκαστικό αποτέλεσμα την δεύτερη. Η
υπαίτια και σκόπιμη παράβαση του άρθρου 239 παρ. β ΠΚ στοιχειοθετείται εδώ κι όταν ακόμα η αίτηση για
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την κίνηση της δίωξης (άρ. 5 παρ.1) – και των επόμενων αυτής σταδίων της ποινικής διαδικασίας - τελικά
δεν ευδοκιμήσει για λόγους νομικούς (εάν δηλ. δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον 30 υπογραφές βουλευτών
για την στηρίξουν κατ` άρθρο 5 παρ.1 ν.3126/2003), σύμφωνα με όσα προελέχθησαν.
Τέλος, η στοιχειοθέτηση της παράβασης του άρθρου 239 παρ. β ΠΚ, προκύπτει κι από το γεγονός ότι η
παράλειψη της πρότασης-αίτησης για την κίνηση της ποινικής δίωξης (αρ. 5 παρ.1) , ΔΙΕΚΟΨΕ μια ήδη
αρχομένη προκαταρκτική εξέταση-κίνηση της δίωξης από τον εισαγγελέα της τακτικής δικαιοσύνης,
σύμφωνα με το ιστορικό.
Στο πλαίσιο αυτό, η παράλειψη της αίτησης-πρότασης για την κίνηση της δίωξης (αρ.5 παρ.1), συνιστά
ουσιαστικά παράλειψη (διακοπή) της «κίνησης της ποινικής δίωξης-προκαταρκτική εξέταση» (αρ. 5 παρ.2),
της άσκησης της δίωξης και τελικά της παράλειψης της τιμωρίας των δραστών (των υπόπτων για εσχάτη
προδοσία).
Αναλυτικότερα: (Εμπλουτισμένο απόσπασμα - όπως περιγράφεται από τον κ. Αντωνίου):
Από το συνδυασμό των άρθρων Συντ.86, άρθρα 1, 2, 3,4,5,6,7 του ν.3126/2003,του Κανονισμού της Βουλής,
άρθρα 153-59 και ΚΠΔ 36,43 και ΠΚ 239 παρ. β, προκύπτει ότι όταν ο εισαγγελέας της τακτικής δικαιοσύνης
(τακτικός εισαγγελέας) διαβιβάσει την μήνυση στην Βουλή (άρθρο 4 παρ.2 του ν.3126/2003), η τελευταία
(Βουλή), κατ` αναλογία με τον τακτικό εισαγγελέα, αναλαμβάνει πλήρη καθήκοντα εισαγγελικού
λειτουργού με όλες τις εξουσίες, δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις του τελευταίου απέναντι στον
νόμο για την ποινική διαδικασία και δίωξη (ΚΠΔ 36.43.47, ΠΚ 259, 239, άρθρο 5 παρ.3 του ν.3126-2003).
Α) Στα πλαίσια αυτό ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοινώνει την μήνυση στην βουλή (άρθρο 153 Κανονισμού
της Βουλής) και η Βουλή, ως συλλογικό όργανο ΟΦΕΙΛΕΙ, εξ υποχρεωτικού εκ του νόμου καθήκοντός της
(ΚΠΔ 36,43, 47), να καταθέσει αίτηση (πρόταση) για την κίνηση της ποινικής δίωξης προς τον Πρόεδρο της
Βουλής, από ΕΝΑΝ τουλάχιστον βουλευτή της (άρθρο 5 παρ.1,2 τουν.3126/2003 και άρθρο 154 κανονισμού
της βουλής). Με άλλα λόγια, η εκ του νόμου υποχρέωση της Βουλής να κινήσει υποχρεωτικά την ποινική
δίωξη, πληρούται και ικανοποιείται εξ ολοκλήρου ακόμα και στο πρόσωπο ΕΝΟΣ και μόνο βουλευτού της,
συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της Βουλής, του οποίου η κυρία ιδιότητα είναι αυτή του
«βουλευτού» την οποία φέρει ταυτόχρονα, αδιαίρετα και κυρίαρχα με αυτή την του Προέδρου της Βουλής.
Η έκφραση της βούλησης της Βουλής ως συλλογικού οργάνου, στην προκειμένη περίπτωση, εκφράζεται και
πραγματώνεται εξ ολοκλήρου και πλήρως στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των βουλευτών της.
Εάν αυτό δεν συμβεί (εάν δηλ. ουδείς βουλευτής, σκόπιμα και εν γνώση των συνεπειών, δεν καταθέσει
πρόταση για την κίνηση της ποινικής δίωξης) κι επειδή η πρόταση αυτή είναι αναγκαία (αν και όχι ικανή)
για την τελική κίνηση και άσκηση της ποινικής δίωξης κατά των υπαιτίων (υπουργών, βουλευτών και
συνεργών φυσικών προσώπων), η παράλειψη αυτή, δεν συνιστά παράλειψη μιας οποιασδήποτε
ανακριτικής πράξης - που θα υπέπιπτε συνεπώς στο άρθρο ΠΚ 259 (παράβαση καθήκοντος) - αλλά συνιστά
παράβαση του άρθρου 239 παρ. β (κατάχρηση εξουσίας). Η εν γνώση και συνεπώς δολία, εκ μέρους των
βουλευτών παράλειψη της αίτησης για την κίνησης της ποινικής δίωξης προηγείται μεν διαδικαστικά της
κίνησης, άσκησης της δίωξης και τιμωρίας που αναφέρονται στο άρθρο 239 παρ. β ΠΚ, αλλά είναι αναγκαία
για την δίωξη και τιμωρία, κατά καθήκον επιβεβλημένη, πράξη του εισαγγελέα (βουλής) και σχετίζεται
άμεσα με την άσκηση ποινικής δίωξης με σχέση αιτίου-αιτιατού (αποτελέσματος) και η παράλειψή της
τελικά «προκαλεί την απαλλαγή του υπαιτίου από την τιμωρία». Η παράλειψη της αίτησης-πρότασης για
την κίνηση και της κίνησης της ποινικής δίωξης, διέκοψε την ήδη αρξαμένη από τον τακτικό εισαγγελέα και
είναι αποφασιστικής σημασίας για την μη-άσκηση της ποινικής δίωξης των υπαιτίων και τελικά της
απαλλαγής των από την νόμιμη τιμωρία. Είναι ένα έγκλημα βλάβης εκ παραλείψεως (ΠΚ 15).
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Η - στο παραπάνω πλαίσιο - παράβαση του άρθρου 239 παρ. β, στοιχειοθετείται ανεξάρτητα από το τελικό
αποτέλεσμα της πρότασης για την κίνηση της ποινικής δίωξης, δηλ. από το παραδεκτό ή όχι αυτής από την
βουλή (άρθρο 5 παρ.1 του ν.3126/2003, σύμφωνα με το οποίο για να γίνει δεκτή η πρόταση πρέπει να
προτείνεται τουλάχιστον από 30 βουλευτές αλλιώς είναι απαράδεκτη κι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα
της κίνησης της ποινικής δίωξης, δηλ. από την άσκηση ή μη της ποινικής δίωξης, της αθώωσης, ή καταδίκης
των υπαιτίων.
Από την παραπάνω σκόπιμη παράλειψη της βουλής - στο πρόσωπο έστω κι ενός μόνο βουλευτού - να
κινήσει με αίτηση-πρόταση την ποινική δίωξη, είχε ως αποτέλεσμα τελικά την μη-άσκηση της δίωξης των
υπαιτίων για εσχάτη προδοσία και την απαλλαγή των από την νόμιμη τιμωρία των, διότι παρήλθε ήδη από
μακρού ο εύλογος χρόνος εντός του οποίου η πρόταση ΕΠΡΕΠΕ να είχε κατατεθεί (παρήλθαν ήδη 30 μήνες
από την ανακοίνωσή της στην βουλή από τον Πρόεδρο). Η σημασία και το εννοιολογικό περιεχόμενο του
ευλόγου χρόνου εδώ πρέπει πάντα να κρίνεται σε συσχέτιση με την βαρύτητα και την φύση του εγκλήματος
(Εσχάτη Προδοσία). Δεδομένης της φύσεως του συγκεκριμένου κακουργήματος (εσχάτης προδοσίας), η
καθυστέρηση της κίνησης και άσκησης της ποινικής δίωξης, έστω και για μια ώρα ή ημέρα, ισοδυναμεί με
την τρισχιλιετή ιστορική περίοδο της Ελλάδος, διότι καταδικάζει την Χώρα σε κατάσταση μεταβολής του
πολιτεύματός της, παράνομης εκχώρησης της Εθνικής της κυριαρχίας και ανεξαρτησίας σε ξένες δυνάμεις
(της Τρόικας) σε περίοδο και συνθήκες ειρήνης, ακόμα σε ουσιαστική κατοχή της χώρας από ξένες εχθρικές
δυνάμεις και τελικά στην προσβολή, αμαύρωση και εξάλειψη της μακραίωνης ιστορίας μας. Η έννοια, στην
συγκεκριμένη περίπτωση και η σημασία της «παρέλευσης του ευλόγου χρόνου» στην στοιχειοθέτηση του
εγκλήματος της κατάχρησης εξουσίας από την Βουλή (ΠΚ 239παρ.β), καθίσταται εναργέστερη και από το
περιεχόμενο της επόμενης παραγράφου:
H υπαίτια παράλειψη των βουλευτών (της βουλής ως συλλογικού οργάνου) να προτείνουν την κίνηση της
ποινικής δίωξης, δεν έχει ως αποτέλεσμα μόνο την μη-κίνηση και την μη-άσκηση της ποινικής δίωξης καθώς
και της συνεπαγομένης αυτής απαλλαγής από την νόμιμη τιμωρία των υπαιτίων, αλλά και κάτι ακόμα
χειρότερο, που στοιχειοθετεί περαιτέρω και καθορίζει επί τα χείρω την βαρύτητα της παράλειψής των
αυτής. Αυτό είναι η συνέχιση των συνθηκών Εσχάτης Προδοσίας της χώρας, δεδομένου ότι η Εσχάτη
Προδοσία είναι κακούργημα Πολιτικό, ΑΠΑΡΑΓΡΑΠΤΟ (Συντ. 120) και Διαρκές (684/1975 Ολομέλειας του
Αρείου Πάγου), όπως προκύπτει από τα εξής:
Η § 2 του άρθρου 134 που εισήχθη με το α. 2 § 2 και 3 του ν. 1366/1983, καθορίζει ως διαρκές του έγκλημα
της Εσχάτης Προδοσίας, διότι οι μορφές υπό τις οποίες προβλέπεται η διάπραξη της εσχάτης προδοσίας
περιλαμβάνουν και την περίπτωση που ο δράστης (ΠΚ 134 παρ.2γ): «γ) ασκεί ή άσκησε την εξουσία που ο
ίδιος ή άλλος κατέλαβε με τους τρόπους και τα μέσα που προβλέπει το άρθρο αυτό». Με τη διάταξη αυτή
το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας προβλέπεται και τιμωρείται αναμφίβολα ως διαρκές έγκλημα (Συντ. 120
παρ.3, ΠΚ 137 παρ.3 και ν. 1500.1984 και 684/1975 Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σχετικό και το άρθρο 3
παρ.2 του ν.3126/2003).
Η παράλειψη συνεπώς της πρότασης για την κίνηση της δίωξης από τους βουλευτές, δίνει την δυνατότητα
σε πλειάδα βουλευτών της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου (που είναι ύποπτοι εσχάτης προδοσίας δια της
ψήφου των υπέρ του πρώτου Μνημονίου, των εφαρμοστικών του νόμων και της πρώτης δανειακής
σύμβασης του 2010) και οι οποίοι συνέχισαν την δράση των με την Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου και
επανεξελέγησαν τον Ιούνιο του 2012 στην Κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη), να συνεχίζουν να
ψηφίζουν την συνέχιση της παράνομης κατοχής της χώρας από ξένες δυνάμεις και την συνέχιση της
παράνομης μεταβολής του πολιτεύματος και κατάλυσης θεμελιωδών άρθρων του Συντάγματος και της
Εσχάτης Προδοσίας των κατά της χώρας μας (ΠΚ 134).
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Για τους παραπάνω λόγους (της τελευταίας παραγράφου) οι βουλευτές διαπράττουν, κατά την γνώμη μας,
και συνέργεια σε εσχάτη προδοσία (ΠΚ45,46,134), αληθώς σωρευτικά με την παράβαση του άρθρου 239
παρ. β ΠΚ
Β) Ο δόλος και η υπαιτιότητα (ΠΚ 26,27) των παραλειψάντων την πρόταση κίνησης ποινικής δίωξης
βουλευτών προκύπτει αφενός δικονομικά, δεδομένου ότι «έλλειψη δόλου» δεν νοείται για τους βουλευτές
και επί της ουσίας αφετέρου, δεδομένου ότι η μήνυση ανακοινώθηκε στην Βουλή από τον Προεδρεύοντα
την 24 Νοεμβρίου 2011 κι έκτοτε ουδεμία ενέργεια για την πρόοδό της έχει γίνει. Η ανακοίνωση αυτή
μεταδόθηκε από όλα σχεδόν το ΜΜΕ, έντυπα, ηλεκτρονικά, ραδιοσυχνοτήτων, ψηφιακά και μετεδόθη
ευρέως στο διαδίκτυο σε video το οποίο αναπαρήχθη από το κανάλι της Βουλής.
Η έλλειψη πρόθεσης των βουλευτών να κινήσουν οψέποτε την ποινική διαδικασία και δίωξη των
μηνυομένων για εσχάτη προδοσία προκύπτει κι από τα εξής: Το κόμμα των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» και
του «ΣΥΡΙΖΑ», κατέθεσαν στις αρχές Σεπτεμβρίου2012 στην Βουλή, το καθένα ξεχωριστά, προσχηματικές,
παρελκυστικές της προσοχής του κόσμου και υποκριτικές «προτάσεις για την σύσταση εξεταστικών
επιτροπών για την οικονομία της χώρας από το 1980 ή 1990 κι εντεύθεν, για να αποδοθούν πολιτικές
ευθύνες στους υπαιτίους της κάκιστης οικονομικής κατάστασης της χώρας που μας οδήγησε στα
Μνημόνια». Είναι προφανές ότι οι προτάσεις αυτές των δύο αυτών κομμάτων, αποσκοπούν στην
παρέλκυση της προσοχής του κόσμου και στην συγκάλυψη του κενού των πολιτικού λόγου και την
απελπισμένη και αδιέξοδη δικαιολόγηση - από την πλευρά των Ανεξ. Ελλήνων - των αθετήσεων των
προεκλογικών των δεσμεύσεων προς τον λαό για την ενεργοποίηση της μήνυσης εντός της βουλής με δική
των πρωτοβουλία, αμέσως μετά τις εκλογές του Μαΐου-Ιουνίου 2012. Κι όλα αυτά γίνονται εν μέσω
απόλυτης σιωπής των κομμάτων αυτών (των βουλευτών των) για το θέμα της μήνυσης, παράλειψη που
καταδεικνύει την οριστική πλέον ειλλημμένη απόφασή των να συγκαλύψουν την μήνυση και να
απαλλάξουν της τιμωρίας τους υπαίτιους της Εσχάτης Προδοσίας. Συνεπώς. σύμφωνα με τα παραπάνω, η
υπαιτιότητα παράβασης του άρθρου 239παρ. β ΠΚ, επεκτείνεται σε όλους τους βουλευτές της κυβέρνησης
Λουκά Παπαδήμου (ανέλαβε την 11η Νοεμβρίου 2011) και του Αντώνη Σαμαρά (ανέλαβε την18η Ιουνίου
2012).
_______________________ Τέλος του εμπλουτισμένου αποσπάσματος _________________________
Η Δικαιοσύνη, παρόλο το θάρρος που φάνηκε να έχει, όταν απέστειλε την σχετική δικογραφία στην βουλή,
απογοήτευσε τον Ελληνικό Λαό, όταν δεν προχώρησε και η ίδια, σε αυτεπάγγελτη δίωξη χωρίς την αδεία
της βουλής ή σε αυτεπάγγελτη μήνυση κατά των υποδίκων, διαβιβάζοντας την δικογραφία στην βουλή
κατά την ίδια διαδικασία που ακλούθησε την 24-11-2011, εφαρμόζοντας όμως ταυτόχρονα και
ασφαλιστικά μέτρα κατά των υποδίκων (το άρθρο 86 του Συντάγματος, ΔΕΝ απαγορεύει τα ασφαλιστικά
μέτρα κατά βουλευτών, ενώ τα άρθρα 61 & 62 που περιορίζουν θεωρητικά την δυνατότητα αυτή, με την
ορθή ερμηνεία τους παραπάνω, επιτρέπουν την χρήση τέτοιων μέτρων !!!), έτσι ώστε να σταματήσει το
καταστροφικό τους έργο, … που δυστυχώς συνεχίζεται και κλιμακώνεται !!!
Εφ’ όσων, υπάρχει η δικογραφία σε «εκκρεμότητα» για την εσχάτη προδοσία, από την 24-11-2011, όποιος
νόμος, μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόστηκε από τους υπόδικους, που να απαγορεύει ή να σταματά
την Δικαιοσύνη, να ασκήσει ασφαλιστικά μέτρα ή άλλα μέτρα, κατά των υποδίκων, μπορεί κάλλιστα να
αγνοηθεί και μάλιστα, να θεωρηθεί τουλάχιστον, σαν προϊόν δόλου συμμορίας με σκοπό την συγκάλυψη
του αδικήματος της έσχατης προδοσίας και άλλων κακουργηματικών αδικημάτων!!! Το άρθρο 86 του
Συντάγματος δεν αναφέρει τίποτα για ασφαλιστικά μέτρα. Ακόμη και εάν αιτηθούν το «ακαταδίωκτο» του
βουλευτή, βάση του άρθρου 62 του Συντάγματος, το τελευταίο εδάφιο εξαίρει το «ακαταδίωκτο» για
περίπτωση της έσχατης προδοσίας και επί λέξη αναφέρει: «Δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα
κακουργήματα.». Επίσης, Σας θυμίζουμε, αυτό που αναφέραμε ανωτέρω, ότι δηλαδή βάση του άρθρου 28
παρ.1 του Συντάγματος, η «Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ» και η Σύμβαση
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της Ρώμης για τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες (ΕΣΔΑ), υπερισχύει έναντι των νόμων, ακόμη και του νόμου
περί ευθύνης υπουργών - ν.3126/2003, διότι ο τελευταίος έτσι όπως ασύδοτα εφαρμόζεται, παραβιάζει τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, βάση της ανωτέρω αναλύσεως που έχουμε κάνει !!!
Άρθρο 62 του Συντάγματος:
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-64/
Το άρθρο 86 του Συντάγματος και ο ν.3126/2003 προστεθήκαν, με το σκεπτικό να μην ασκούνται ασκόπως
μηνύσεις ή άλλες παρενοχλήσεις στους υπουργούς, έτσι ώστε αυτοί να μένουν προσηλωμένοι στο έργο
τους, χωρίς καμία περιττή όχληση. Ενώ όμως σαν σκεπτικό είναι εύλογο, το πολύ παράξενο σε αυτό το
άρθρο του Συντάγματος και τον νόμο που ακολούθησε, είναι ότι οι συντάκτες των, δεν εξαίρεσαν μερικά
«ειδικής φύσης» κακουργήματα, όπως αυτό της έσχατης προδοσίας, που θα μπορούσαν να πλήξουν
καίρια την Χώρα, τα Εθνικά συμφέροντα και τους Πολίτες της !!! Εδώ, λοιπόν, παρατηρούμε μια
«παράληψη» η οποία σε συνδυασμό, με την επιβεβαιωμένη εκ’ των πρακτέων προσπάθεια συγκάλυψης
της έσχατης προδοσίας, υποδηλώνει δόλο με πρόθεση στους συντάκτες αυτών, καθώς και όλων όσων τα
ψήφισαν και με τον οποιοδήποτε τρόπο συνέργησαν στην σύνταξη και εφαρμογή τους !!! Χρειάστηκε, η
επέμβαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, για να
ξεκαθαριστεί ότι τα Συνταγματικά άρθρα 61, 62 και 86, αφορούν ΜΟΝΟΝ την ελευθερία του λόγου και της
ψήφου και όχι για άλλες κατηγορίες, όπως αυτή της εσχάτης προδοσίας, η οποία ΚΑΜΙΑ σχέση δεν έχει
με την άσκηση βουλευτικών ή κυβερνητικών καθηκόντων !!! Δυστυχώς μέχρι τώρα, τόσο η Ελληνική
Δικαιοσύνη (ηθελημένα ή άθελα, αυτό μένει να το δούμε επί του πρακτέου), όσο και το Ελληνικό
κοινοβούλιο (εδώ είναι ξεκάθαρο το «ηθελημένα»), έχουν γράψει τις αποφάσεις αυτές στα παλαιά τους
υποδήματα, προκαλώντας την οργή και την αγανάκτηση του Λαού, την διατάραξη της ειρήνης και της
νομιμότητος, την κατάλυση της Δημοκρατίας και το κουρέλιασμα των Θεσμών και του Συντάγματος, ενώ
και το Έθνος, σαν θεμέλιος λίθος του Συντάγματος, βρίσκεται σε θανάσιμο κίνδυνο (Λαθρομετανάστευση:
Με τον ρυθμό που πάμε, με τις «ευλογίες» των κυβερνώντων, κάθε έννοια Έθνους θα σβήσει σύντομα, ενώ
μην εκπλαγούμε εάν και στην Ελλάδα, δούμε από ανεγκέφαλους φανατισμένους ακόμη και
αποκεφαλισμούς σαν την Συρία, λόγο τάχα θρησκευτικών πεποιθήσεων – Η λαθρομετανάστευση στην
πράξη είναι ένας ακήρυχτος επικινδυνότατος πόλεμος εκμηδενισμού των Εθνών, γκετοποίησης των πάντων
και μπρος σε αυτό τον «τρομοκρατικό» κίνδυνο, θα εξαλείφουν μοιραία και όλα τα Ανθρώπινα δικαιώματα,
πάντα με την άδεια των κυβερνώντων, ενώ αυτό θα οδηγήσει μοιραία ο Άνθρωπος απροστάτευτος και
χωρίς ταυτότητα (Έθνος), να αποτελεί αναλώσιμο είδος στα χέρια κάθε εξουσίας, που δεν θα είναι όμως
πλέον επουδενί Δημοκρατική)!!! Όλοι έχουμε παιδιά, όλοι ανησυχούμε για αυτά και η κρίσιμη ερώτηση
είναι εάν θα επιτρέψουμε τέτοιο μέλλον στα παιδιά μας ???
Και τούτο (αυτεπάγγελτα ασφαλιστικά μέτρα κατά παντός κατηγορουμένου), έπρεπε κατά την ταπεινή
γνώμη μας και χωρίς να έχουμε πρόθεση να κρίνουμε την δικαιοσύνη, να το πράξει, διότι πλέον το θέμα
της συγκάλυψης της έσχατης προδοσίας, είναι πλέον τεκμηριωμένο !!! Δείτε, τις αδιαμφισβητήσιμες
αποδείξεις που ακολουθούν:
Α. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην βουλή την 24-11-2011, … θυμηθείτε την ημερομηνία !!!
Β. Η δικογραφία διαβιβάστηκε σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο μπορείτε να
διαβάσετε εδώ, … http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-88/
Γ. Έκτοτε, όλοι ξέρουμε, ότι το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε πότε στην ολομέλεια, ως όφειλε … Ενώ, αυτό
που ξέρουμε είναι ότι πότε δεν βρεθήκαν αρκετοί βουλευτές, τριάντα (30) τον αριθμό, έτσι ώστε να κινηθεί
η διαδικασία για την κατάθεση «Πρόταση άσκησης δίωξης», όπως ορίζετε από το άρθρο 86 του
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Συντάγματος παρ. 3. Άρα, το θέμα αυτό, λογικά «εκκρεμεί» ακόμη και σήμερα στην βουλή (Διότι το
αδίκημα της εσχάτης προδοσίας είναι απαράγραπτο)!!!
Εκτός, εάν κάτι άλλο έχει γίνει με δόλο και εκ’ του σιωπηλού/πονηρού, πράγμα που η Δικαιοσύνη οφείλει
να ερευνήσει άμεσα και να κοινοποιήσει δημοσίως τα αποτελέσματα, της έρευνας της αυτής !!! Διότι, εάν
έχει γίνει κάτι τέτοιο, μιλάμε για απόλυτα σίγουρη συγκάλυψη της έσχατης προδοσίας, που εμμέσως πλην
σαφώς, επιβεβαιώνει και την εσχάτη προδοσία, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα ΔΕΝ παραγράφεται και
πρέπει να δικαστεί !!! (Άρθρο 120 του Συντάγματος)
Όπως, θα δείτε στα «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» κατωτέρω, εντοπίστηκε κάτι στην επίσημη ιστοσελίδα της βουλής
των Ελλήνων, που εάν μη τι άλλο, είναι πολύ ύποπτο και το παραθέτουμε, προκειμένου και δια αυτό, η
Δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα !!!
Δ. Πάλι, από την επίσημη ιστοσελίδα της βουλής των Ελλήνων, με τίτλο: «Ο θεσμός», που μπορείτε να δείτε
στον σύνδεσμο που ακολουθεί, ορίζει σαν «Διάρκεια της τακτικής Συνόδου», που είναι κάτω από τον
υπότιτλο «H Ολομέλεια και το Τμήμα», το έξης:
«Η Ολομέλεια της Βουλής συνέρχεται σε τακτική Σύνοδο την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους. Η
διάρκεια της τακτικής Συνόδου δε μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε μηνών. Σε τακτική Σύνοδο
συγκαλείται η Ολομέλεια της Βουλής μέσα σε τριάντα ημέρες από τη διεξαγωγή των βουλευτικών
εκλογών.»
Ο σχετικός σύνδεσμος με τον τίτλο «Ο θεσμός», εδώ:
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/O-Thesmos/
Ε. Στο άρθρο 86 του Συντάγματος και στην παράγραφο 3, διαβάζουμε:
«Η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης
τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος.» και η
παράγραφος 1, ορίζει: «1. Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή
διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων.»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Άρα, και βάση των ανωτέρω σημείων (Από Α. έως και Ε.) και δεδομένου ότι το Σύνταγμα δεν προβλέπει
ποινές, έχουμε με ένα απλό υπολογισμό, υποθέτοντας ότι το αδίκημα τελέστηκε στις 24-11-2011 (ενώ, σαφώς έχει
τελεστεί προφανώς προγενέστερα), ότι η αρμοδιότητα της βουλής λήγει με το πέρας της δεύτερης τακτικής
συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος (Σημείο Ε).
Ψάχνοντας , λοιπόν, στον επίσημο ιστότοπο της βουλής και στην ιστοσελίδα με τίτλο «Εκθέσεις Πορίσματα», της οποίας ο σύνδεσμος δίνεται κατωτέρω, παρατηρούμε ότι από την 24-11-2011 (Τότε ήταν η IΓ`
Περίοδος, Σύνοδος Γ`) και εντεύθεν, η βουλή έχει εκτελέσει τις ακόλουθες τακτικές συνοδούς:
-

ΙΔ’ Περίοδος, Σύνοδος Α’ (17/5/2012 – 18/5/2012)
ΙΕ’ Περίοδος, Σύνοδος Α’ (28/6/2012 – 19/7/2013)
ΙΕ’ Περίοδος, Σύνοδος Β’ (7/10/2013 – καλοκαίρι 2014)
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Συνεπώς, την 19/7/2013, έληξε επισήμως η αρμοδιότητα της βουλής, οπότε λογικά η αρμοδιότητα δεν
ξαναγυρίζει στην Δικαιοσύνη, για να πράξει τα δέοντα, διότι πλέον η βουλή βάση Συντάγματος παύει να είναι
αρμοδία ???
Προσπαθώντας, να εντοπίσουμε τα πρακτικά της τακτικής συνόδου: ΙΔ’
Περίοδος,
Σύνοδος
Α’
(17/5/2012 – 18/5/2012), η οποία παραδόξως διήρκεσε μια μόνον ημέρα (ίσως ήταν η κυβέρνηση της μιας ημέρας
του κ. Πικραμμένου), οδηγηθήκαμε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της βουλής, στην ιστοσελίδα με τίτλο:
«Ευρετήρια Επίσημων Πρακτικών Ολομέλειας», της οποίας τον σύνδεσμο παραθέτουμε παρακάτω. Εκεί, έκπληκτοι
αντιλαμβανόμαστε, ότι ούτε η ΙΔ’ Περίοδος υπάρχει καταγραμμένη, αλλά ούτε η τακτική Σύνοδος Α’ (17/5/2012 –
18/5/2012) είναι και αυτή καταγραμμένη, καθώς επίσης ότι ΔΕΝ υπάρχουν πρακτικά!!! Όπως, αναφέρθηκε στο
σημείο Γ. ανωτέρω, αυτό είναι πολύ ύποπτο και το παραθέτουμε με την παρούσα στην Ελληνική Δικαιοσύνη,
προκειμένου και δια αυτό να πράξει τα δέοντα !!! Εάν, παρά ταύτα, η εν’ λόγο τακτική σύνοδος, λόγο της μικρής
διάρκειας της, θεωρείται άκυρη, τότε σας παρακαλούμε, εάν η ΙΕ’ Περίοδος, Σύνοδος Β’, λήξει χωρίς αποτέλεσμα,
επί της δικογραφίας για εσχάτη προδοσία, να λάβετε την δικογραφία πίσω και να διωχθούν αυτεπαγγέλτως οι
κατηγορούμενοι από την τακτική δικαιοσύνη, είτε λόγο αναρμοδιότητος της βουλής, είτε με το Σύνταγμα βάση και
της βουλευτικής ιδιότητας που οι κατηγορούμενοι είχαν στην τέλεση των αδικημάτων (άρθρο 62 τελευταίο εδάφιο
και άρθρο 97 παρ.1 του Συντάγματος)
“Τα κακουργήματα και τα πολιτικά εγκλήματα δικάζονται από μικτά ορκωτά δικαστήρια που συγκροτούνται
από τακτικούς δικαστές και ενόρκους, όπως νόμος ορίζει. “ (Σύνταγμα άρθρο 97 παρ. 1)
Άρθρο 62 του Συντάγματος: http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-64/
Άρθρο 97 του Συντάγματος: http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-99/
Όμως και διότι εμείς αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά η Δικαιοσύνη πιστεύουμε σίγουρα ότι
μπορεί, εάν μέσα στα αδικήματα που αναφέρονται στην δικογραφία που διαβιβάστηκε στην βουλή, είναι και αυτό
της υπογραφής του πρώτου μνημονίου (που θεωρούμε πολύ πιθανό) που υπογράφει την 06-05-2010 σαν ο
«νόμος» 3845/06-05-2010, τότε ο «λογαριασμός» αλλάζει δραματικά πλέον !!! Διότι, τότε το αδίκημα τελέστηκε
την 6-5-2010, κατά την ΙΓ’ Περίοδο, Σύνοδος Α’ (14/10/2009 – 16/7/2010).
Με δεδομένου, λοιπόν, ότι ο «χρόνος τέλεσης του αδικήματος» είναι η 6-5-2010, τότε μετά την ημερομηνία
αυτή έχουμε τις ακόλουθες τακτικές συνοδούς της βουλής των Ελλήνων:
-

ΙΓ’ Περίοδος, Σύνοδος Β’ (4/10/2010 – 30/9/2011) – Έγκυρη.
ΙΓ’ Περίοδος, Σύνοδος Γ’ (3/10/2011 – 10/4/2012) – Έγκυρη.
ΙΔ’ Περίοδος, Σύνοδος Α’ (17/5/2012 – 18/5/2012) – Συζητήσιμη η εγκυρότητα της …
ΙΕ’ Περίοδος, Σύνοδος Α’ (28/6/2012 – 19/7/2013) – Έγκυρη.
ΙΕ’ Περίοδος, Σύνοδος Β’ (7/10/2013 – καλοκαίρι 2014)

Σύμφωνα, με αυτή την ανάλυση που την θεωρούμε σωστότερη, αλλά χρήζει και της επιβεβαίωσης από
την Δικαιοσύνη, η βουλή έπαψε να είναι «αρμοδία» (βάση του άρθρου 86 παρ.3) για την εφαρμογή
του άρθρου 86 παρ.1, την 10/4/2012 και οπότε αρμοδία μετά την ημερομηνία αυτή είναι η Ελληνική
Δικαιοσύνη ξανά, η οποία όμως έκτοτε αδικαιολογήτως ΔΕΝ έχει πράξει τίποτα, ενώ όλοι απορούν
και με το δίκιο τους, τι επιτέλους πράττει για μια ακόμη φορά η Ελληνική Δικαιοσύνη, για ένα τόσο
κρίσιμο ζήτημα ... ???!!! Ενιστάμεθα, λοιπόν, εντόνως για αυτό και ζητούμε να μας δοθούν επίσημες
απαντήσεις γιατί δεν εφάρμοσε τα δέοντα η Ελληνική Δικαιοσύνη ως όφειλε, μια που το θέμα είναι
Υψίστης σημασίας, Εθνικό και επηρεάζει την ζωή όλων των Πολιτών, που έχουν κάθε έννομο
συμφέρον να γνωρίζουν, διότι αν μη τι άλλο, ο «Λαός είναι η βάση όλων των εξουσιών» και η
«προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». (άρθρα
1παρ.3 , 2 παρ.1 , 5Α παρ.1 του Συντάγματος, κάποια εξ’ αυτών είναι και περί θεμελίωσης αυτού)!!! …
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Οι πολιτικοί, έχουν δολίως παρερμηνεύσει λάθος, ακόμη και το Συνταγματικό άρθρο 86, που οι ίδιοι
επινόησαν, για να διαπράττουν αδικήματα και να παραμένουν στο απυρόβλητο της Δικαιοσύνης, διότι
αυτό στην παράγραφο 3 είναι ρητά ξεκάθαρο και δεν δικαιούνται να το μεταφράζουν αυτοί κατά το
δοκούν !!! Το άρθρο 86 παρ.3 ξεκάθαρα λέει, ότι η αρμοδιότητα για τα αδικήματα αυτά είναι στην
βουλή, για περίοδο 2 τακτικών συνοδών, μετά την τέλεση του αδικήματος και συνεπώς, μετά την
πάροδο του χρόνου αυτού, η αρμοδιότητα γυρνά αυτομάτως στην πραγματικά αρμοδία που είναι η
Ελληνική Δικαιοσύνη και ειδικά εάν τα αδικήματα αυτά για τα οποία κατηγορούνται οι πολιτικοί είναι
απαράγραπτα, όπως αυτό της εσχάτης προδοσίας !!! Έτσι, η συνήθης τακτική του «κουκουλώματος»
από την βουλή, μέσω του κατάπτυστου ως προς την εφαρμογή του, άρθρου 86 και του πρόωρου
κλεισίματος των τακτικών συνοδών, όπως έγινε πρόσφατα μετά τις ευρωεκλογές του 2014 και έχει
γίνει πολλάκις στο παρελθόν (http://www.eklogika.gr/news/6), δεν σώνει πραγματικά τους
κατηγορούμενους, αλλά επιβεβαιώνει τον δόλο με πρόθεση για την συγκάλυψη των αδικημάτων
αυτών!!!
Άρθρο 1 του Συντάγματος: http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-1/
Άρθρο 2 του Συντάγματος: http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-2/
Άρθρο 5Α του Συντάγματος: http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-5a/
Τέλος, θα θέλαμε να καταγγείλουμε ενώπιων του Λαού και της Δικαιοσύνης, ότι ευθύνη για το «πάγωμα»
του θέματος φέρει και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, διότι θα μπορούσε να συγκαλέσει, σαν «ρυθμιστής
του πολιτεύματος» (όπως αυτός ορίζεται, βάση του άρθρου 30 παρ.1, του Συντάγματος …
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-32/), μια «έκτακτη» σύνοδο,
για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, σαν αυτό της εσχάτης προδοσίας, όπως διαπιστώνουμε στον επίσημο διαδικτυακό
χώρο της βουλής των Ελλήνων, κάτω από τον τίτλο «Ολομέλεια» και πιο συγκεκριμένα διαβάζουμε:
«Σε έκτακτη σύνοδο συγκαλεί τη Βουλή των Ελλήνων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας "κάθε φορά που το κρίνει
εύλογο" (άρθρο 40 παρ. 1 Σ.). Η διάρκεια και το θέμα της έκτακτης συνόδου καθορίζονται από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας. Πάντως, η Βουλή των Ελλήνων κατά την έκτακτη σύνοδο μπορεί να ασχοληθεί με οποιοδήποτε θέμα,
εκτός της ψήφισης του προϋπολογισμού που γίνεται πάντοτε κατά τη διάρκεια της τακτικής συνόδου.»
Εν τω μεταξύ, ο ίδιος συνεχίζει και υπογράφει συνεχείς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, πράγμα τελείως
παράλογο, παράνομο, αντι-Συνταγματικό, πράξεις που καταπατούν κατάφορα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα !!!
Ο σχετικός σύνδεσμος με τον τίτλο «Ολομέλεια», εδώ:
http://www.hellenicparliament.gr/Organosi-kai-Leitourgia/Olomeleia/
Επίσης και βάση του Όρκου που ο ίδιος έχει δώσει και αποτυπώνεται στο άρθρο 33 παρ. 2, του Συντάγματος
(http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-35/):
«Ορκίζομαι στο όνομα της Aγίας και Oμοούσιας και Aδιαίρετης Tριάδας να φυλάσσω το Σύνταγμα και τους νόμους,
να μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Xώρας,
να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Eλλήνων και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την
πρόοδο του Ελληνικού Λαού».
Είναι πραγματικά, άξιο αναφοράς, το γεγονός ότι με την εκκρεμότητα για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως αυτό
του να είναι υπόδικοι τόσοι βουλευτές και μέλη της κυβέρνησης, για εσχάτη προδοσία ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας δεν ποιεί αυτά τα οποία έχει ορκιστεί να διαφυλάττει !!!
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Παρακάτω, παρατίθενται σχετικές εικόνες, από τις ιστοσελίδες από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της
βουλής των Ελλήνων, που ανεφέρθησαν ανωτέρω, με τίτλους «Εκθέσεις - Πορίσματα» και «Ευρετήρια Επίσημων
Πρακτικών Ολομέλειας», καθώς και οι διαδικτυακοί σύνδεσμοι τους:

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/ektheseis
24/5/2014, 1:37 πμ, Τίτλος: «Εκθέσεις - Πορίσματα»

Και σε μεγέθυνση του ίδιου συνδέσμου κατωτέρω, βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικά εγγεγραμμένη η ΙΔ’
Περίοδος (δείτε επισήμανση με κόκκινο χρώμα), που περιλαμβάνει και την Τακτική Σύνοδο Α’ (17/5/2012 –
18/5/2012), ενώ ΔΕΝ υπάρχει στον σύνδεσμο κατωτέρω με τίτλο «Ευρετήρια Επίσημων Πρακτικών Ολομέλειας» !!!
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Ενώ, στα «Ευρετήρια Επίσημων Πρακτικών Ολομέλειας» κατωτέρω, βλέπουμε έκπληκτοι, ότι λείπει όλη η ΙΔ’
Περίοδος (δείτε επισήμανση με κόκκινο χρώμα), που περιλαμβάνει και την Τακτική Σύνοδο Α’ (17/5/2012 –
18/5/2012), που αναφέρεται στον σύνδεσμο ανωτέρω με τίτλο «Εκθέσεις - Πορίσματα», ενώ για την περίοδο αυτή
ΔΕΝ υπάρχει κανένα πρακτικό !!!

http://www.hellenicparliament.gr/Praktika/EvretiriaEpisimonPraktikonOlomeleias
24/5/2014, 1:41 πμ, Τίτλος: «Ευρετήρια Επίσημων Πρακτικών Ολομέλειας»
Και σε μεγέθυνση του ίδιου συνδέσμου κατωτέρω, βλέπουμε ότι λείπει όλη η ΙΔ’ Περίοδος (δείτε
επισήμανση με κόκκινο χρώμα), που περιλαμβάνει και την Τακτική Σύνοδο Α’ (17/5/2012 – 18/5/2012), που
αναφέρεται στον σύνδεσμο ανωτέρω με τίτλο «Εκθέσεις - Πορίσματα», ενώ για την περίοδο αυτή ΔΕΝ υπάρχει
κανένα πρακτικό !!!
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
SOS προς την Ελληνική Δικαιοσύνη !!!: Πρέπει, λοιπόν, άμεσα να παρέμβει η Ελληνική Δικαιοσύνη, για
ένα τόσο σοβαρό θέμα, σαν αυτό της εσχάτης προδοσίας και της επιχειρούμενης συγκάλυψης της από όλη την
βουλή και να προβεί σε μια δημόσια ανοιχτή δίκαιη δίκη, αλλιώς η κοινωνία και δικαίως, θα αμφισβητήσει τον
Θεσμό της Δικαιοσύνης, με ολέθρια αποτελέσματα (ενδεχομένως Εξεγέρσεις, Επαναστάσεις, ίσως και Ένοπλο
Αγώνα) !!! Και εάν δεν γίνει αυτό, τότε, την ευθύνη δεν θα την έχουν μόνον οι πραξικοπηματίες, αλλά και η
Ελληνική Δικαιοσύνη !!!

Από Μασσέλο Ν. Ιωάννη,
Ακαδημαϊκό Ερευνητή,
Email: qaetos@gmail.com , Τηλ. (0030) - 6946022503,

για το IRI

WOLF,

International Research Institute
WOrld Liberation Front
ΕΠ 10.: ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ από τους Πολίτες!!! :
Υποχρέωσαν την κοινωνία σε χρεωκοπία. Στοιχεία – φωτιά.
α.)
http://olympia.gr/2014/05/30/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83
-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%BF/
β.) http://www.epikaira.gr/article/pausi-pliromon-ekriktiki-elleipsi-reystotitas-stin-agora

ΕΠ 11.: Άρθρο του Enikos.gr που αποδεικνύει, ότι το «παιχνίδι» των μνημονίων ήταν και είναι στημένο,
σύνδεσμος:
http://www.enikos.gr/mpogiopoulos/184732,To_xreos_einai_PLHRWMENO_(kai_%C2%ABara%C2%BB_diag.html
ΕΠ 12.: Θα πληρώσουμε 233 δις. «σπασμένα» των τραπεζών! Σύνδεσμος:
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/260576/tha-plirosoyme-233-dis-spasmena-ton-trapezon
ΕΠ 13.: Η ανάλυση του Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) κ. Γιώργου Βάμβουκα, για
το πραγματικό συνολικό σημερινό δημόσιο χρέος {Σήμερα έχει κάνει νέα μελέτη, αλλά ακόμη δεν έχει επισήμως
δημοσιευτεί, όπου καθορίζει το νέο χρέος κοντά στα 971 Δις!!!}, που θα κληθούν να πληρώσουν οι
φορολογούμενοι, σύνδεσμος:
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/08/31/%CE%B3%CE%B2%CE%AC%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%82%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%84/:
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ΕΠ 14.: Συνολικός αριθμός φορολογούμενων στην Ελλάδα, σύνδεσμος:
http://www.dimokratianews.gr/content/18478/%CE%BB%CF%85%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B
1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CF%84%CE%BF-2014-%CE%BC%CE%B53400%E2%82%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF:
ΕΠ 15.: Μέσο δηλωθέν ετήσιο εισόδημα, σύνδεσμος:
http://www.protothema.gr/economy/article/169023/h-ftoxeia-dokimazei-3-ekat-ellhnes
ΕΠ 16.: Η καταβολή φόρων είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ και όχι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ σε ένα Δημοκρατικό κράτος, συνεπώς κάθε
καταβολή φόρου γίνεται μόνον εάν ο Πολίτης επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα του αυτό, ενώ κάθε απόπειρα να
επιβληθεί φόρος παρά την θέληση του και να εμφανιστεί αυτός σαν υποχρέωση του Πολίτη, στοιχειοθετεί
αυτομάτως κατά αυτών που απαιτούν φόρο ή προσπαθούν να μετατρέψουν το δικαίωμα του φόρου του Πολίτη σε
υποχρέωση του, το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας και ο Πολίτης έχει το δικαίωμα να τους μηνύσει για αυτό,
αδίκημα που ΔΕΝ παραγράφεται, ενώ επισύρει την εσχάτη των ποινών, ήτοι την Ισόβια κάθειρξη !!! (Ακολουθεί το
σχετικό Άρθρο του κ. Ιωάννη Αλκαίου):

Ο φόρος σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, ορίζεται στο Δεύτερο Μέρος του που τιτλοφορείται "Ατομικά και
Κοινωνικά Δικαιώματα". Ορίζεται ως "συνεισφορά στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις μας". Επομένως,
αποτελεί δικαίωμα και όχι υποχρέωση όπως λανθασμένα διαδίδεται. Τα δικαιώματα, ορίζονται στην πολιτική
φιλοσοφία ως εξής:
Ως κοινωνικά εννοούνται εκείνα εκ των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία έχουν θετικό περιεχόμενο,
θεμελιώνουν αξίωση για παροχή ορισμένων υπηρεσιών και αξίωση οικονομικών παροχών (status positivus).
Ως ατομικά εννοούνται εκείνα εκ των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία διαθέτουν αρνητικό περιεχόμενο,
διασφαλίζουν τη νομική κατάσταση αρνητικά και θεμελιώνουν αξίωση για αποχή της κρατικής εξουσίας (status
negativus).
Κατά συνέπεια, η συνεισφορά στα δημόσια βάρη, μέσω φόρων τελών και εισφορών, αποτελεί ένα ατομικό μας
δικαίωμα, το οποίο ορίζεται αρνητικά, και θεμελιώνει αξίωση για αποχή της κρατικής εξουσίας. Με βάση αυτούς
τους ορισμούς προκύπτει ότι η έννοια της "φορολογικής υποχρέωσης" είναι άτοπη και ισχύει μόνον στα μη
δημοκρατικά πολιτεύματα.
Τα ατομικά δικαιώματα, των οποίων η ισχύς προστατεύεται από την Παγκόσμια Διακήρυξη των ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών του 1948, από το Ελληνικό Σύνταγμα και από το άρθρο 134 του Π.Κ. είναι εξ’
ορισμού αρνητικά, και θεμελιώνουν αξίωση για αποχή του ανθρώπου από την κρατική εξουσία. Η
απενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον Ποινικό μας Κώδικα, αποτελεί πράξη που
εντάσσεται στην κατηγορία των Προσβολών του Πολιτεύματος, (κατ. Άρθρο 134) και θεωρείται έγκλημα Εσχάτης
Προδοσίας. Διότι «η γενική ισχύς και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα», (κατ.
Άρθρο 134Α η) Π.Κ.) αποτελεί «Θεμελιώδη αρχή και θεσμό του Πολιτεύματος», ενώ η επιχείρηση κατάλυσης ή
αλλοίωσης, ή απενεργοποίησης διαρκώς ή προσκαίρως των θεμελιωδών αρχών ή θεσμών του Πολιτεύματος,
χαρακτηρίζεται από τον Ποινικό μας Κώδικα, Εσχάτη Προδοσία και τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.
Η συνεισφορά στα δημόσια βάρη, μετατρέπεται από ατομικό δικαίωμα σε φορολογική υποχρέωση, δια της
συναίνεσης του συνεισφέροντος, ο οποίος εκτός των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων που του παρέχει το
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Σύνταγμα, διεκδικεί την ενεργοποίηση και των πολιτικών του δικαιωμάτων, που θεμελιώνουν αξίωση για
συμμετοχή του υποκειμένου στην κρατική εξουσία.
Ως πολιτικά εννοούνται εκείνα εκ των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία διαθέτουν ενεργητικό περιεχόμενο και
θεμελιώνουν αξίωση για συμμετοχή του υποκειμένου του στην κρατική εξουσία (status activus).
Στο taxisnet, υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης του προσωπικού λογαριασμού. Αυτό εμμέσως, αποτελεί
μια μαρτυρία, ότι η φορολόγηση, είναι δικαίωμα και όχι υποχρέωση. Απενεργοποιώντας τον λογαριασμό, δεν
έχουμε πλέον τη δυνατότητα να υποβάλουμε δηλώσεις εισοδήματος και περιουσίας, αφού οι χειρόγραφες
δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές στις ΔΟΥ, ούτε το Υπουργείο Οικονομικών έχει τη δυνατότητα να μας κοινοποιεί τις
βεβαιώσεις φόρου, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τις κατασχετήριες εκθέσεις. Επειδή οι δηλώσεις και οι
κοινοποιήσεις γίνονται πλέον μόνον ηλεκτρονικά, κάθε ενδεχόμενη πράξη κατάσχεσης μπορεί να ακυρωθεί στο
δικαστήριο, λόγω μη νόμιμης κοινοποίησης της πράξης καταλογισμού και βεβαίωσης του φόρου. Αυτοί όμως που
έλαβαν κοινοποίηση και έχασαν την προθεσμία του ενός μηνός, δύσκολα θα μπορέσουν να ακυρώσουν μια
κατασχετήρια έκθεση με ανακοπή. Διότι η διατήρηση ατομικού λογαριασμού στο TAXISNET, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ένα δικαίωμα που αποδεχθήκαμε (οι περισσότεροι λόγο άγνοιας, ουσιαστικά
εξαπατηθήκαμε) παίρνοντας τους κωδικούς, ακριβώς όπως ορίζεται για τη "Συνεισφορά στα δημόσια βάρη" μέσω
του Συντάγματος.
Τα παραπάνω τεκμηριώνονται από το Ν.3979/2011 "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κλπ" που στο άρθρο 21
ορίζει ότι το Κράτος μπορεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας μαζί μας, εφόσον εμείς το έχουμε
ζητήσει και έχουμε δώσει ρητή συγκατάθεση. Επίσης ότι η συγκατάθεσή μας μπορεί να ανακληθεί. Βέβαια η
αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν δώσαμε τη συγκατάθεσή μας και ότι μας είπαν απλώς πως υποχρεούμαστε να πάρουμε
τους κωδικούς, διότι δεν θα μπορούμε άλλο να υποβάλλουμε δηλώσεις χειρόγραφα. Άλλη μια εξαπάτηση για μια
δήθεν υποχρέωσή μας που στην πραγματικότητα αποτελεί ΔΙΚΑΙΩΜΑ!

Άρθρο 21. Ηλεκτρονική επικοινωνία των φορέων δημόσιου τομέα με φυσικά ή νομικά πρόσωπα
1. Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων που καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφορικής
και Επικοινωνιών) για την επικοινωνία και τη συναλλαγή με φορέα του δημόσιου τομέα, ο φορέας του δημόσιου
τομέα μπορεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. και παροχής
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε αυτά, εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν ζητήσει τη χρήση του τρόπου
αυτού ή έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεση τους. Η αίτηση και η παροχή της συγκατάθεσης, καθώς και η
ανάκλησή της μπορούν να διαβιβάζονται και με ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της
ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης).
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ΕΠ 17.: Παραπομπές (σύμβολο παραπομπής στο κυρίως κείμενο ανωτέρω «Ϫ»:
Το υλικό που διαθέτουμε είναι κυριολεκτικά τεράστιο και δεν θα θέλαμε να Σας κουράσουμε βάζοντας όλο αυτό το
αρχείο εδώ, αρχείο που περιέχει σκάνδαλα, έγγραφα, βίντεο κ.τ.λ., ενώ είναι χιλιάδες σελίδες, με τα οποία
μπορούμε απόλυτα να τεκμηριώσουμε τα λεγόμενα μας. Έτσι, Σας δίνουμε επί του γενικού, μερικές πολύ καλές
πηγές πληροφοριών, που εμάς προσωπικά μας βοήθησαν πολύ, στην περαιτέρω έρευνα μας, καθώς και στην
συλλογή πληροφοριών:
ΧΡΗΣΙΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ !!!
1. http://justiceforgreece.wordpress.com/about/ (Ιστότοπος, της συμπολίτριας μας κας. Χριστίνας Σαλεμή)
Όλες οι νομικές κινήσεις που έγιναν μετά το 2009, κυρίως κατά της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας
και των συνεργών τους, καθώς και πολύ αποδεικτικό υλικό ικανό να στηρίζει το δικαστικό αγώνα όλων των
Ελλήνων.
2. Υδροχόος – ΕΑΜΒ’ - http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/ (Ιστότοπος, του συμπολίτη μας κ. Παναγιώτη
Τραϊανού)
Σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να βρει κανείς μια συλλογή εφ’ όλης της «ύλης», με τα καλύτερα άρθρα επί παντός
επιστητού !!!
3. Diaforos - http://diaforos.blogspot.com - (Ιστότοπος, του συμπολίτη μας κ. Γεωργίου Σαρρή)
Το Blog των τεκμηριωμένων αποδείξεων, για σκάνδαλα, απάτες, καταστροφικό έργο κυβερνώντων, υπεξαιρέσεων
και κλοπών από το δημόσιο, κ.τ.λ.
4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Του συμπολίτη μας κ. Αλκαίου
Ιωάννη) … http://syntagma120.blogspot.gr/
Σε αυτόν το ιστότοπο μπορεί κάνεις να βρει μια πληθώρα στοιχείων, αλλά και χρήσιμων νομικών εγγράφων, που
αφορούν:
-

Την αντισυνταγματικότητα των τελών κυκλοφορίας :
http://syntagma120.blogspot.gr/p/blog-page_1290.html

-

Θέματα περί αξιοπιστίας δρόμων και οχημάτων :
http://syntagma120.blogspot.gr/p/www.html

-

Την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων που ορίζουν τις ποινές για την μη πληρωμή τελών κυκλοφορίας:
http://syntagma120.blogspot.gr/p/36-209392.html

-

Την δήλωση αδυναμίας συναίνεσης πληρωμής χαρατσιών στο ακίνητο:
http://syntagma120.blogspot.gr/p/120.html

-

Τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων και των κρατικών ενεργειών:
http://syntagma120.blogspot.gr/p/blog-page_5.html

-

Τον έλεγχο της συνταγματικότητας και της νομιμότητας των κρατικών ενεργειών:
http://syntagma120.blogspot.gr/p/blog-page_21.html

-

Τις παρανομίες της ΔΕΗ:
http://syntagma120.blogspot.gr/p/blog-page_6.html

Ανοιχτή επιστολή προς κάθε Έλληνα Δικαστικό Λειτουργό ǁ IRI WOLF© 2014 ǁ Σελίδα 121 από 208

Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
-

Την νόμιμη πολιτική ανυπακοή:
http://syntagma120.blogspot.gr/

-

Το δεδικασμένο (με απόφαση Δικαστηρίου) του ότι δεν οφείλουν οι Λαοί τα Χρέη των τραπεζών:
http://syntagma120.blogspot.gr/p/blog-page_5729.html

-

Την περιουσία σαν καταπίστευμα:
http://syntagma120.blogspot.gr/p/blog-page_18.html

-

Την απάντηση των Πολιτών στην γνωστοποίηση των ληξιπροθέσμων οφειλών:
http://syntagma120.blogspot.gr/p/blog-page_28.html

5. https://www.facebook.com/tasos.mastrogiannis.5 - Ιερή Δήλωση για την ενεργοποίηση του Άρθρου 120 του
Συντάγματος (Του συμπολίτη μας κ. Τάσου Μαστρογιάννη)
6. Κίνημα «Αντίσταση Τώρα» (Του συμπολίτη μας κ. Παναγιώτη Θεοδωρίδη)
http://antistasitora.blogspot.gr/search/label/%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%96%CE%95%CE%A3
Ειδικεύεται στις παρανομίες των τραπεζών και των εφοριών.
7. Κίνημα Ανεξαρτήτων Πολιτών Αγρινίου Κ.Α.Π.Α. (των συμπολιτών μας κ. Αγιωτάκη Θεόδωρου, κ. Τηγανίτα
Σωτήρη και κας Ελένη Βνάτσιου)
http://kapagriniou.wordpress.com/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B9/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%C
E%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF/
Εξειδικεύεται στις παρανομίες των τελών κυκλοφορίας, των διοδίων, του χαρατσιού της ΔΕΗ και των
ανασφάλιστων του ΟΑΕΕ.
8. Ο διαδικτυακός τόπος του συμπολίτη μας και πρώην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Ιωάννη Σακκά.
http://sakkas-ioan.eu/
Μπορείτε να λάβετε χρησιμότατες νομικές πληροφορίες, με άμεση επικοινωνία με τον ίδιο τον κ. Ιωάννη Σακκά.
9. Εθνικό Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Ερευνών ΕΙΧΕ (Του συμπολίτη μας κ. Τάκη Χριστοδουλόπουλου – Οι
υπηρεσίες του είναι επί πληρωμή)
http://www.eixe.org/home.asp
Εξειδικεύεται στις παρανομίες των τραπεζών.
10. Κίνημα «Υπέρβαση» (Των συμπολίτων μας κ.κ. Δρ. Κυριάκου Τόμπρα, Γιώργου Σαρρή, Λεωνίδα Στάμου,
Ευαγγελία Καλδή, Χρήστου Ζώη, Γιώργου Νούλα, Κυριάκου Βελόπουλου, Παύλου Σαράκη, Γιάννη Κυριακόπουλου,
Ευγενία Στάμου, Θεώδορου Μακρή, Αντώνη Βασιλειάδη – Οι υπηρεσίες του είναι επί πληρωμή)
http://www.kinima-ypervasi.gr/gr/
Ειδικεύεται στις παρανομίες των τραπεζών, των εφοριών, των ασφαλιστικών ταμείων και των ασφαλειών
γενικότερα.
11. Σύλλογος "Έλληνες Φορολογούμενοι".
http://www.forologoumenos.gr/
Έλεγχος της διαχείρισης των χρημάτων μας.
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12. Κίνημα "Δεν Πληρώνω".
http://epitropesdiodiastop.blogspot.gr/
Δεν πληρώνω, ότι δεν πρέπει να πληρώνω!
13. Κίνημα Κατά των Πλειστηριασμών (Του συμπολίτη μας Χάρη Καλογεράκη).
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002506952475&fref=ts
Σταματάνε τους πλειστηριασμούς.
Βεβαία, κάποιοι διαδικτυακοί σύνδεσμοι από αυτούς που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο, περιέχουν
σύμβολα και υλικό αγανάκτησης του Λαού, τα οποία λανθασμένα μπορεί να ληφθούν σαν ασέβεια προς Εσάς. Σας
δηλώνουμε, λοιπόν, ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται προς το πρόσωπο Σας, διότι δεν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα
να αφαιρεθούν …
Ο επισυναπτόμενος ψηφιακός δίσκος δεδομένων (DVD), περιέχει το παρόν έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή και
πιο συγκεκριμένα σε αρχείο τύπου “pdf” , έτσι ώστε να μπορείτε άνετα, μέσω ενός υπολογιστή συνδεμένου με το
διαδίκτυο, να επισκεφτείτε τους ηλεκτρονικούς συνδέσμους, χωρίς να αναγκάζεστε να τους πληκτρολογείτε …
Επίσης, το περιεχόμενο της παρούσης Επιστολής – Αναφοράς, σε ηλεκτρονικές μορφές αρχείων τύπου “pdf”,
αλλά και “docx”, είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και μπορείτε να το «κατεβάσετε» απευθείας από εδώ …
http://iriwolf.blogspot.gr/2014/09/blog-post.html
Οι παραπομπές, έχουν 6 κύριες ενότητες και κάθε μια από αυτές, είναι σχετική με:
1. ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ:
2. ΠΟΛΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ – ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ:
3. ΑΝΤΕΘΝΙΚΕΣ/ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ, ΚΑΤΟΧΗ «ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ» ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ –
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΙΔΟΥΣ, ΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗΣ:
4. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
5. ΕΛ. ΣΤΑΤ. ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ:
6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΣΑ και ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ:
Αναλόγως τώρα την κάθε κύρια ενότητα, υπάρχουν και υποενότητες. Η κύριες υποενότητες κάτω από την κάθε
κύρια ενότητα, οι όποιες αρχίζουν πάντα από γράμμα εντόνου χαρακτήρα και χρώματος κόκκινου, αναλόγως ή μη
ύπαρξης υλικού, μπορεί να είναι σχετικές με:
 Ενημερωτικό και εισαγωγικό υλικό, σχετικά με το θέμα της κύριας ενότητας.
 Αποφάσεις δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτάτων (Άρειος Πάγος, ΣτΕ, κ.α.), σχετικά με
το θέμα της κύριας ενότητας.
 Αγωγές σχετικά με το θέμα της κύριας ενότητας.
 Μηνύσεις σχετικά με το θέμα της κύριας ενότητας.
 Αναφορές σχετικά με το θέμα της κύριας ενότητας.
 Εξώδικα σχετικά με το θέμα της κύριας ενότητας.
 Άλλο υλικό, άρθρα, βίντεο, κινήσεις πολιτών κ.α., σχετικά με το θέμα της κύριας ενότητας.
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1.

ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ:

a. Τι είναι η εσχάτη προδοσία, τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος για την τιμωρία της και οι σχετικές κινήσεις
πολιτών για αυτή, προς την Ελληνική δικαιοσύνη, με ιστορική σειρά.
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/02/07/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB
%CE%B5%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B7-%CF%80%CF%81/
b. 22.02.2010 – 18.01.2013: Οι νομικές κινήσεις των πολιτών και η αδικαιολόγητη αδράνεια της δικαιοσύνης …
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/01/27/22-02-2010-18-01-2013-%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%BA/
c.

Πινάκας με τις 136 δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη βουλή, με βάση τα άρθρα 61, 62 & 86 του
Συντάγματος και το Ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών», από το 2009 έως το Ιανουάριο του 2014 (ενώ
στις 20/7/2014 ο αριθμός αυτός έχει ξεπεράσει τις 151+ δικογραφίες !!!)
https://docs.google.com/file/d/0Bw3z_tNMEH5BdGNHZGJqelJ4czg/edit

d. Καταγγελίες στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης:
http://justiceforgreece.wordpress.com/complaints/
e. Πακέτο σημαντικότερων μηνύσεων εστιασμένο στην εσχάτη προδοσία, αλλά και για κατάχρηση εξουσίας,
κατάλυσης Συντάγματος, παραβίασης δικαιωμάτων, κίνδυνου Εθνικής ασφαλείας, κ.α. σχετικά …
I.

27/05/2010 Δημήτρης Αντωνίου Χαλκίδα – ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (5 συνμηνυτές)
Πορεία : στις 20-09-2011 διαβιβάστηκε στη Βουλή και δεν ακούστηκε πια τίποτα για αυτήν. Αρχική
μήνυση ΑΒΜ Α10/1688/27-05-2010 Χαλκίδα, η οποία πήρε τον αριθμό ΙΔ` 2010/19473/15-102010 στην Εισαγγελία Αθηνών. Δείτε την εδώ:
http://zoidosia.blogspot.gr/2010/05/blog-post_30.html
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – Αντωνίου
http://www.greekamericannewsagency.com/GANA2/MHNYSH%20GIA%20ESXATH%20PRODOSIA.pdf
Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ!!!
http://mhnpetaslefta.blogspot.gr/2013/12/blog-post_2156.html
Σχετικό βίντεο: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=exvkurWs2iM

II.

29/07/2010 Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Χριστίνα Σαλεμή ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ – ΕΓΚΛΙΣΗ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ
ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ Όλων των Ελλήνων Βουλευτών της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων
(περίοδος Απρίλιος 2000 – Μάρτιος 2004) και παντός άλλου υπευθύνου διότι διά της θέσπισης της
διαδικασίας απόδοσης ποινικών ευθυνών κατά Υπουργών όπως αυτή καθορίζεται από το αρθ. 86 του
Συντάγματος και το νόμο 3126/19.03.2003, οι βουλευτές έχουν διαπράξει το έγκλημα της έσχατης
προδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 134.2 α, β, το άρθρο 134 Α ε, στ, ζ, η, ή/και το άρθρο 135 παρ.1-4 του
Ποινικού Κώδικα, διότι παραβίασαν κυρίως τα άρθρα 1, 2, 4.1, 5.1, 20, 25, 26, 28, 51.2, 52, 59, 70, 82.1,
85, 87 à 100 Α, 110, 120.2,3,4 του Συντάγματος των Ελλήνων και τα άρθρα 1, 6, 13, 14, 17 και 18 της
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Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών
Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) η οποία έχει υπερνομοθετική ισχύ.
ΚΑΙ 11/05/2011 ΑΝΑΦΟΡΑ κατά παντός υπευθύνου για αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν μετά τη
κατάθεση της μήνυσης για έσχατη προδοσία λόγω θέσπισης της ατιμωρησίας των υπουργών. (δηλαδή
ολομέλεια της τωρινής Βουλής και όποιος άλλος συμμετείχε στη τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης
υπουργών)
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82
/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd%ce%ba%cf%89%ce%bd%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bc%cf%85%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%ac-%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83/
Ξεκίνησε η προκαταρκτική εξέταση
http://justiceforgreece.wordpress.com/%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF
%82-2/%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B7%CE%AE%CE%BC%CF%85%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AC-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82%CF%85%CF%80%CE%BF/,
Η δείτε την στο Scribd:
http://www.scribd.com/doc/83535405/%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%A5%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE
%99%CE%91-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91
III.

24/12/2010 ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ 300
(η ανάρτηση εμπεριέχει όλες τις εξελίξεις)
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82
-2/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%b5%cf%83%cf%87%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-300%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%bf/

IV.

22/03/2011 Όλγα Γεριτσίδου του Γεωργίου, Μήνυση για έσχατη προδοσία. Πορεία: Μπήκε στο αρχείο
http://www.humansupport.gr/gr_kataggelies_more.php?katag=24

V.

24/03/2011 Γιώργος Γρυμπογιάννης κατά κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου και κάθε συνενόχου
εντός και εκτός Κοινοβουλίου επί εσχάτη προδοσία και δόλια παραπλάνηση του λαού και της χώρας,
για την υπογραφή/ψήφιση του μνημονίου Πορεια: ΠΗΓΕ ΓΙΑ ΘΑΨΙΜΟ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ….
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/05/31/%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%88%CE%B9%CE%BC%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B2%CE%BF%CF%85/

VI.

20/06/2011, Σαλεμή κατά Παπανδρέου έγκληση μήνυση κατά Γ. Α Παπανδρέου για συκοφαντική
δυσφήμηση, έσχατη προδοσία και πολλά άλλα
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82
-2/%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%bc%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%ad%ce%bf%cf%85%ce%ad%cf%83%cf%87%ce%b1%cf%84%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%83/
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VII.

21/09/2011 Η Νέα Ελλάδα κατέθεσε μήνυση με την κατηγορία της ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ στον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως Πολιτική Αγωγή, εναντίον της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου
και των μελών της Γ. Παπακωνσταντίνου, Ευ. Βενιζέλου, Ανδ. Λοβέρδου, Χ. Παπουτσή, Α.
Διαμαντοπούλου, Θ. Πάγκαλου, του αδερφού του πρωθυπουργού, Ανδρέα Παπανδρέου και τους
συμμετέχοντες στην εταιρεία Institute for Climate and Energy Security στην Ελβετία για τον ρόλο τους
στη λεηλασία της Ελλάδας και επίσης κατα παντός υπευθύνου για την αλλοίωση των στατιστικών
στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έλλειμα του 2009 με βάση τις καταγγελίες της καθηγήτριας
Οικονομετρίας κας Ζωής Γεωργαντά και των άλλων τεσσάρων αποπεμφθέντων μελών της Επιτροπής.
http://tolimeri.blogspot.com/2011/09/blog-post_8723.html#ixzz1YbVuhcwd

VIII.

03/11/2011 Μυταλούλης Ιωάννης ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ για ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (141
ΠΚ) ΠΚ αρθ. 141 Όποιος με πρόθεσή του και με οποιεσδήποτε ενέργειες εκθέτει το Ελληνικό κράτος ή
σύμμαχό του ή κατοίκους τους σε κίνδυνο αντιποίνων ή εκθέσει σε κίνδυνο διατάραξης φιλικές σχέσεις
του Ελληνικού κράτους ή συμμάχου του με ξένο κράτος, τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι
τριών ετών. Αν τα αντίποινα επήλθαν πραγματικά εξαιτίας των ενεργειών του, τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών ετών.
http://www.scribd.com/znasos/d/71459510-%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%95%CE%9F%CE%A5-141%CE%A0%CE%9A

IX.

08/03/2012 Μήνυση για την αποδοχή εκ μέρους του Ελληνικού Λαού ενος παράνομου χρέους
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82
-2/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bb/

X.

21/03/2012 KATΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΦΑΝΤΗ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ - ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΝΔ
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/06/01/kat%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b
9%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%85%ce%b1%cf%85%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%80/

XI.

24/04/2012 Όλγα Γεριτσίδου και άλλοι 10 πολίτες: Μήνυση για προπαρασκευαστικές πράξεις
Εσχάτης Προδοσίας, εξαπάτηση εκλογέων, χειραγώγηση – εκβιασμό και παραπλάνηση εκλογέων για
τις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 κατέθεσαν σήμερα η Όλγα Γεριτσίδου και συμπολίτες της, μετά από
την σωρεία συνταγματικών εκτροπών που διεπράχθησαν και συνεχίζουν να διαπράττονται από την σε
κάθε περίπτωση αντισυνταγματική κυβέρνηση Παπαδήμου και τους υπουργούς που κατά το Σύνταγμα
όφειλαν να μην ανεχθούν και στηρίξουν αυτές τις αντισυνταγματικές πράξεις. Ανάμεσα στους πέντε
μηνυομένους και ο καθ’ όλα ανενεργός και διακοσμητικός πρόεδρος της δημοκρατίας Κάρολος
Παπούλιας.
http://www.humansupport.gr/uploads/lawsuitpapademosgreek.pdf

XII.

06/07/2012 Μήνυση Κρητικοπούλου – Σακκά και 282 πολιτών για εξαπάτηση εκλογέων και
έσχατη προδοσία
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82
-2/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7-
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%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1%ce%ba%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-282-%cf%80%ce%bf%ce%bb/
και ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82
2/%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%8
5-%cf%83%ce%b1%ce%ba%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba
/
(28/10/2012) Με την κατάθεση του υπομνήματος ο αριθμός των συνυπογραφόντων /
συνμηνυτών αυξήθηκε κατά 94 άτομα (προσκομίσθηκαν η σχετικές υπογραφές κλπ). Συνεπώς τώρα
υπάρχουν τουλάχιστον 376 συν-μηνυτές.
Εδώ, το σχετικό βίντεο παρουσίασης της μήνυσης …
https://www.youtube.com/watch?v=2LWUQrzW8jA
XIII.

06/07/2012 Έγκληση Μήνυση του Δημητρίου Ρελου για παράβαση καθήκοντος, υπόθαλψη
εγκληματία και άλλα αδικήματα, κατά γραμματέα Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ
(τμήμα εσωτερικών υποθέσεων) και παντός άλλου υπευθύνου Εμπεριέχει μηνύσεις για έσχατη
προδοσία και άλλα αδικήματα κατά του Ευάγγελου Βενιζέλου κλπ
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/07/20/%ce%ad%ce%b3%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%c
e%b7-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9/

XIV.

08/07/2012 Νέα μήνυση ενάντια στην τρόικα, τους ξένους επικυρίαρχους και τους συνεργάτες –
υποστηριχτές
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/08/16/%ce%bd%ce%ad%ce%b1%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7%ce%b5%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd%cf%84%cf%81%cf%8c%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%be%ce%ad/
και 10/08/2012 Υπόμνημα – Αναφορά – Καταγγελία & Ανοικτή Επιστολή
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/10/01/10-8-2012%cf%85%cf%80%cf%8c%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1%ce%b1%ce%bd%ce%bf/

XV.

19/09/2012 Μήνυση κατά της Βουλής για κατάχρηση εξουσίας (ΠΚ 239)
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/10/16/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7%cf%82%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%87%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5/

XVI.

04/10/2012 Μήνυση κατά Βενιζέλου και Παπακωνσταντίνου από Χρυσή Αυγή για λίστα
Λαγάρντ [βίντεο]
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http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/10/20/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b2%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b6%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%ba%cf%89%ce%bd%cf%83%cf%84%ce%b1/
XVII.

10/10/2012 ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΑΠΑΤΗΣ
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/10/12/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%83%cf%87%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b9%cf%89/
(βουλευτικές εκλογές Ιουνίου 2012 ) + Υπόμνημα
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/05/21/%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf
%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-2012%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%85%cf%80%cf%8c%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc/

XVIII.

23/10/2012 Δεύτερη μήνυση για την λίστα “Λαγκάρντ” Μηνυτές: Αλίκη Κυριακάκη, Οδυσσέας
Τηλιγάδας, Ελένη Διαμαντοπούλου κατά Ε. Βενιζέλου, Γ. Παπανδρέου, Γ. Παπακωνσταντίνου, Ι.
Καπελέρη, Σ. Στασινόπουλου και παντός άλλου υπευθύνου
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/10/24/%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd%ce%bb%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ba/
και το σχετικό βίντεο με την κατάθεση της μήνυσης, εδώ …
https://www.youtube.com/watch?v=UwXyaS_qMjk

XIX.

29/11/2012 Μηνυτήρια Αναφορά Αρτέμη Σώρρα κατά Σαμαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη, Στουρνάρα
και Παπούλια.
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82
-2/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%ad%ce%bc%ce%b7-%cf%83%cf%8e%cf%81%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%83/

XX.

13/01/2013 Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών – ΣΠΙΘΑ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ
(ΦΕΚ 240/2012) = Κατήγγειλε ως έσχατη προδοσία την κύρωση της από 12/12/2012 ΠΝΠ “Έγκριση
των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της
Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο
«Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση
αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και
άλλες επείγουσες διατάξεις”
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82
-2/%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b1-
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%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%be%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%84%cf%89%ce%bd%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%80%ce%b9%ce%b8%ce%b1%ce%bc%ce%b7/
XXI.

14/1/2013 Μήνυση της δικηγόρου κας Ντόρας Κρητικοπουλου ( ΕΔΩ ) και πληθώρα πολιτών, για
εσχάτη προδοσία και υπογραφή παράνομων συμβάσεων .
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/01/14/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B5
%CE%B9%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CF%84/

XXII.

14/01/2013 Η ΚΑΠΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 4/2012 ΓΝΩΜ.ΕΙΣ.
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ,
http://kapagriniou.wordpress.com/2013/01/14/%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%b7%cf%83-%cf%84/

XXIII.

14/01/2013 Στεφανία Λυγερού προς Ανακριτική Αρχή, Αστυνομία και Βουλή,
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/03/07/%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%86%ce%b1%ce%bd%c
e%af%ce%b1-%ce%bb%cf%85%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%8d-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%ce%b1%cf%81%cf%87/

XXIV.

14/01/2013 Πάτρα: Πολίτες υπέβαλαν μήνυση και ζητούν να …συλληφθούν οι βουλευτές που θα
ψηφίσουν .. ,
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/172836

XXV.

14/01/2013 Κατέθεσαν μήνυση κατά όσων ψήφισαν το νομοσχέδιο ( Θεσσαλονίκη 50 πολίτες), κατά
των βουλευτών που ψήφισαν το νομοσχέδιο για τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
http://www.trelokouneli.gr/katethesan-minisi-kata-oson-psifisan-to-nomoschedio/

XXVI.

14/01/2013 Μήνυση από την κα. Φρύνη Γάζη (ΕΔΩ), κατά των βουλευτών που ψήφισαν το νομοσχέδιο
για τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
http://attikanea.blogspot.gr/2013/01/2402012.html

XXVII.

15/01/2013 Μήνυση κατά της Τρόικας (Τέρενς Κουίκ κατά: Πωλ Τομσεν, Ματίας Μορς, Κλάους
Μαζούχ)
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82
-2/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%84%cf%81%cf%8c%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%82/

XXVIII.

18/1/2013 Παντελής Γιαμαρέλλος κατά Ε. Βενιζέλου για έσχατη προδοσία, παράβαση νομοθεσίας
περί κρατικών απορρήτων, παράβαση υπηρεσιακού απορρήτου, διατάραξη ειρήνης πολιτών κλπ
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82
-2/%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ae%cf%82%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%82%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%ce%b5%ce%b2%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b6%ce%ad%ce%bb%ce%bf/
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Το σχετικό βίντεο, που ο κ. Βενιζέλος, δηλώνει από του βήματος βουλής, την 17-01-2013, ότι κατέχει
κρατικά μυστικά στο σπίτι του !!! …
https://www.youtube.com/watch?v=cIBzCSwUQmQ
Και εδώ, το σχετικό βίντεο, που προσπαθεί να τα «μαζέψει», στην βουλή …
https://www.youtube.com/watch?v=tVY78XyJHMU
XXIX.

18/10/2013 Μήνυση κατά πρωθυπουργών που έφεραν και εφάρμοσαν τα μνημόνια!
( άγνωστη ημερομηνία κατάθεσης Έναρξη προκαταρκτικής εξέτασης 18/10/2013)
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/10/18/%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%ce%b4%ce%af%cf%89%ce%be%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b8%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85/

XXX.

30/10/2013 Αγαμέμνων Τάτσης κατά παντός υπευθύνου για προδοσία της χώρας ( δημόσιες
αποκαλύψεις Πάγκαλου για δραστηριότητες της Ε.Υ.Π )
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82
/%ce%b1%ce%b3%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bc%ce%bd%cf%89%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%cf%8c%cf%82%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%8d%ce%bd/

XXXI.

08/01/2014 Μήνυση για τις δηλώσεις του αντιπρόεδρου της Βουλής (μίζες στα εξοπλιστικά)
http://justiceforgreece.wordpress.com/2014/01/08/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%85%cf%84%ce%ae%cf
%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e/

XXXII.

14/01/2014 Μιχαήλ Αρβανίτης κατά Σαμαρά και όσων άσκησαν εκτελεστική εξουσία από το 1996
έως το 2012
http://justiceforgreece.wordpress.com/2014/02/24/%ce%bc%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%ae%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b2%ce%b1%ce%bd%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%83%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%8c%cf%83%cf%89%ce%bd/

XXXIII.

27/01/2014 ΕΝΟΡΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ του Δημ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ στην από 27.05.2010 μήνυση του
για έσχατη προδοσία
(με την παρούσα, οι κατηγορίες εκτείνονται στους επόμενους πρωθυπουργούς και στους καινούργιους
βουλευτές)
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82
-2/%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%81%ce%ba%ce%b7%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%b7%ce%bc-%ce%b1%ce%bd%cf%84%cf%89/

XXXIV.

03/04/2014 Μπαλτάκος-gate: Μήνυση Αντωνίου κατά πρωθ/ργου, υπουργών και εισαγγελέα για
Εσχάτη Προδοσία
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http://justiceforgreece.wordpress.com/2014/04/04/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB
%CF%8D%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%80%CF%81/
Μηνυτήριες Αναφορές κατέθεσαν :
7/4/2014 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
http://ellinasasfalistis.blogspot.gr/2014/04/blogpost_8908.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/VQVMd
h+%28%CE%9F+%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%
CE%A4%CE%99%CE%91%CE%A3%29
11/4/2014 “Δημιουργία, ξανά!”
http://elthraki.blogspot.com/2014/04/dimiourgia-ksana.html
και ο ΛΑ.Ο.Σ
http://www.karatzaferis.gr/index.asp?tbchoise=diloseis&aachoise=216&dbchoise=site
f.

Πακέτο σημαντικότερων αναφορών εστιασμένο στην εσχάτη προδοσία, αλλά και για κατάχρηση εξουσίας,
κατάλυσης Συντάγματος, παραβίασης δικαιωμάτων, κίνδυνου Εθνικής ασφαλείας, κ.α. σχετικά …
I.

11/05/2011 ΑΝΑΦΟΡΑ Των Κωνσταντίνου Μυλωνά, Χριστίνας Σαλεμή
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82
/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd%ce%ba%cf%89%ce%bd%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bc%cf%85%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%ac-%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83/

II.

23/08/2011 ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΤΗΣΗ του Δημητρίου Αντωνίου σχετικά με την μήνυση του για έσχατη
προδοσία (23-08-2011)
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82
/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85%ce%b1%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%bf/

III.

23/08/2011 Δημήτρης Αντωνίου Αναφορά- Αίτηση παραπομπής της δικογραφίας στην Τακτική
Δικαιοσύνη, έκδοσης διαταγής από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για άσκηση ποινικής δίωξης,
κατάθεση Συμπληρωματικών Στοιχείων
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82
-2/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%82%ce%b1%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81/

IV.

21/10/2011 ΑΝΑΦΟΡΑ Άσκηση ποινικής δίωξης κατά τριών παραιτηθέντων βουλευτών
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82
/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1-
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%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82%ce%b4%ce%af%cf%89%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84/
V.

26/10/2011 Λυγερού κατά Παπανδρέου 26/10/2011
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82
/%ce%bb%cf%85%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%ad%ce%bf%cf%85-26102011/

VI.

16/03/2012 Λυγερού – Αναφορά κατά Παπαδήμου, Σαμαρά, Βενιζέλου 16/03/2012
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82
/%ce%bb%cf%85%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%8d%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81/

g. Πακέτο σημαντικότερων εξωδίκων εστιασμένο στην εσχάτη προδοσία, αλλά και για κατάχρηση εξουσίας,
κατάλυσης Συντάγματος, παραβίασης δικαιωμάτων, κίνδυνου Εθνικής ασφαλείας, κ.α. σχετικά …
I.

15/03/2011 ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 300 ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b5%ce%be%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1/%ce%
b5%ce%be%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b8%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-300-%cf%84/

II.

01/04/2011 ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b5%ce%be%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1/%ce%
b5%ce%be%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%b1%cf%83/

III.

Ιούνιος 2011 Εξώδικο προς τους βουλευτές για την μη ψήφιση του μεσοπροθέσμου σχεδίου
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b5%ce%be%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1/%ce%
b5%ce%be%cf%8e%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bc%ce%b7/

IV.

02/06/2011 Εξώδικο στους βουλευτές του Νομού Ηρακλείου για το μνημόνιο
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b5%ce%be%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1/%ce%
b5%ce%be%cf%8e%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%b7%cf%81%ce%b1/

V.

12/06/2011 Εξώδικη δήλωση διαμαρτυρίας προς τους βουλευτές του Ν. Πιερίας
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b5%ce%be%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1/%ce%
b5%ce%be%cf%8e%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%85%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85/
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VI.

14/06/2011 ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΩΝ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b5%ce%be%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1/%ce%
b5%ce%be%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%84%cf%89%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b5%ce%bd%cf%
89%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85/

VII.

/ / 2012 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΑΝΑΦΟΡΑ Σε όσους κατέχουν δημόσιαν θέσιν …
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b5%ce%be%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1/%ce%
b5%ce%be%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%ce%b1%ce%bd/

VIII.

14/01/2013 ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b5%ce%be%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1/%ce%
b5%ce%be%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%83%ce%b5%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b5%ce%b9/

h. Πακέτο σημαντικότερων άλλων υλικών και βίντεο εστιασμένο στην εσχάτη προδοσία, αλλά και για κατάχρηση
εξουσίας, κατάλυσης Συντάγματος, παραβίασης δικαιωμάτων, κίνδυνου Εθνικής ασφαλείας, κ.α. σχετικά …
I.

Εκπομπή δημοσιογράφου κου. Τράγκα στις 21/1/2014, στην «Απαγορευμένη Ζώνη» - Σκάνδαλα και το
μπάχαλο των μνημονίων, σύνδεσμος:
https://www.youtube.com/watch?v=p3QK3koSJf0

II.

Η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κα. Βασιλική Θάνου, παραδέχεται δημοσίως την
παρέμβαση της τρόικας και του πολιτικού προσωπικού, στην Δικαιοσύνη, σύνδεσμος:
http://www.hellas-now.com/2013/12/blog-post_3187.html

III.

Έλλειψη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και χειραγώγηση της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, σύνδεσμος:
http://www.youtube.com/watch?v=D8N5v948JdQ

IV.

Άρθρο του Enikos.gr που αποδεικνύει, ότι το «παιχνίδι» των μνημονίων ήταν και είναι στημένο,
σύνδεσμος:
http://www.enikos.gr/mpogiopoulos/184732,To_xreos_einai_PLHRWMENO_(kai_%C2%ABara%C2%BB_
diag.html

V.

Η ανάλυση του Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) κ. Γιώργου Βάμβουκα,
για το πραγματικό συνολικό σημερινό δημόσιο χρέος {Σήμερα έχει κάνει νέα μελέτη, αλλά ακόμη δεν
έχει επισήμως δημοσιευτεί, όπου καθορίζει το νέο χρέος κοντά στα 971 Δις!!!}, που θα κληθούν να
πληρώσουν οι φορολογούμενοι, σύνδεσμος:
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/08/31/%CE%B3%CE%B2%CE%AC%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%84/
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VI.

Ο κ. Γιώργος Κασιμάτης δεν είναι ένας απλός συνταγματολόγος, αλλά τυγχάνει να είναι ο συντάκτης
του Ελληνικού Συντάγματος και ο οποίος δηλώνει ευθαρσώς ότι στην Ελλάδα έχει γίνει πραξικόπημα
και ο σημερινός πρωθυπουργός Αντώνιος Σαμαράς, συμφωνεί μεν με αυτή την διαπίστωση, αλλά ΔΕΝ
κάνει στην πράξη τίποτε για να διορθωθεί αυτό !!! Σύνδεσμος:
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/10/05/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5-%CF%80%CF%81%CE%B1/

VII.

Παραγραφή ευθυνών για σκάνδαλα από το εαρινό κλείσιμο της Βουλής
http://www.eklogika.gr/news/6

VIII.

14/1/2014 16 ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, έγιναν μια ενιαία δικογραφία ... αρ. 13094 ΙΔ13-2145 ,
η Δικαιοσύνη δείχνει επιτέλους να έχει αρχίσει να κινείται !!! ...
http://greek1.blogspot.com/2014/01/173-2010.html#0
και
http://www.katohika.gr/2014/02/anaklithikan-apo-to-arxeio-oles-oi-miniseis-gia-esxati-prodosia-kaiepitelous-exetazontai.html

IX.

14/11/2012, ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ !!!
ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2012 ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ
<ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ> ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ...
ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΑΥΤΟ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ: 1,1 ΤΡΙΣ...!!!!!
ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Χθες (13/11/2012) στην εκπομπή του Νίκου Ψυλάκη στο Ράδιο Κρήτη, μίλησε ο Καθηγητής Πολιτικής
Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Παν. Αθηνών κος Κώστας Μπέης ο οποίος θεωρείται κόσμημα στον
Ακαδημαϊκό χώρο, όχι μόνον σε Ελληνικό αλλά και σε Διεθνές επίπεδο. Αυτό το οποίο ''τσάκιζε'', ήταν η
δήλωση του ότι η οφειλή της Γερμανίας που αφορά πολεμικές αποζημιώσεις πρός την Ελλάδα, το
λεγόμενο Κατοχικό Δάνειο- 1,1 τρις € σήμερα- ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ την 31/12/2012. Για να μην παραγραφεί
θα πρέπει να γίνει αγωγή από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από μέτοχο της και να ακολουθηθεί μία
συγκεκριμένη Νομική διαδικασία. Ένας από τους μετόχους της Τραπέζης της Ελλάδος είναι η Εκκλησία
της Ελλάδος!!!
Το εξωφρενικό είναι ότι επι 20 χρόνια καμμιά κυβέρνηση και κανένας πολιτικός δεν έχει κάνει το
παραμικρό, δεν έχει γίνει καμμία νομική διαδικασία για το συγκεκριμένο Θέμα. Πόσο απίστευτα
ακούγονται όλα αυτά, και πώς είναι δυνατόν μία χώρα να καταδικάζεται από την ίδια της την πολιτική
Ηγεσία τόσο στυγνά και αδίστακτα.Ειλικρινά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει μέσα στις 45 ημέρες που λήγει
το 2012, όπως δεν ξέρω τι θα γίνει εάν δεν γίνει κάτι σχετικά με αυτό.
Δεν θα ήταν καλύτερα κε Σαμαρά αντί να διαλύεται ψυχρά μία χώρα με απύθμενα αντιλαϊκά μέτρα και
κατόπιν να μεταβαίνετε στο εξωτερικό σαν ζητιάνος για κάποια δίς €, να μεταβαίνετε απαιτώντας τον
τρόπο με τον οποίο θα δοθούν στην χώρα μας όλα αυτά τα χρήματα;;;
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Βασιλάκης Γιώργος
Πολίτης εν αναμονή……
Σχετικό και το άρθρο …
http://olympia.gr/2014/06/01/%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%83/#more-392299
X.

Το μεγάλο κόλπο της εισόδου της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση !!! - Έργα και ημέρες Κώστα
Σημίτη: Πως η Goldman Sachs μέσω της titlos plc κέρδισε 400 εκ.ευρώ σε ένα βράδυ!
http://olympia.gr/2012/05/31/%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CF%84%CE%B7-%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B7-goldman-sachs%CE%BC/

XI.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΝΤΗΛΑΡΕΙ ΤΑ SWAPS ΤΗΣ GOLDMAN SACHS, ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ!
http://olympia.gr/2014/01/07/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE
%B7-%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BD%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B1-swaps-%CF%84/

XII.

Αφιέρωμα: Πως η Goldman Sachs «μαγείρεψε» το χρέος με τη κυβέρνηση Σημίτη - Πως έκαναν και
άλλες χώρες το ίδιο κόλπο
http://www.kefalonitikanea.gr/2012/02/goldman-sachs.html#ixzz32fRJxK7z

XIII.

Ο Κ.Σημίτης (για να κρύψει 2,8 δις. € ) μας χρέωσε με 16 δις. στην Goldman Sachs!
http://www.dimokratianews.gr/content/3540/%CE%BF%CE%BA%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%81%CF%8D%CF%88%CE%B5%CE%B9-28-%CE%B4%CE%B9%CF%83%E2%82%AC-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B5-16-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-goldman-sachs

XIV.

«Αμετακίνητοι» Γρ. Πεπόνης και Σπ. Μουζακίτης
http://www.dimokratianews.gr/content/5193/%C2%AB%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%
BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CE%B9%C2%BB-%CE%B3%CF%81%CF%80%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%80-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82

XV.

Συνταγματογνωσία: (ΠΗΓΗ και http://kyklwpas.blogspot.gr/2014/05/blog-post_884.html)
Γνωρίζετε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας μας, ισχυουν τα ακολουθα ευτραπελα ….
 Με πλειοψηφία 151 βουλευτών αλλάζουν τα σύνορα της χώρας. Άρθρο: 27 Παράγραφος 1.
 Με πλειοψηφία 151 βουλευτών ξένα στρατεύματα εγκαθίσταται στη χώρα. Άρθρο: 27
Παράγραφος 2.
 Με πλειοψηφία 180 βουλευτών εκχωρούνται συνταγματικές αρμοδιότητες σε διεθνή
όργανα. Άρθρο: 28 Παράγραφος 2
 Με πλειοψηφία 151 βουλευτών γίνεται περιορισμός της εθνικής κυριαρχίας. Άρθρο: 28
Παράγραφος 3.
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 Απαγορεύεται πρόταση νόμων από τους πολίτες που δεν είναι Βουλευτές ή μέλη της
κυβέρνησης. Άρθρο: 73 Παράγραφος 1.
 Απαγορεύονται δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία πολιτών. Άρθρο: 44 Παράγραφος 2.
 Απαγορεύονται δημοψηφίσματα για νόμους που έχουν ήδη ψηφιστεί και αφορούν
δημοσιονομικά θέματα. Άρθρο: 44 Παράγραφος 2.
 Μόνο η Βουλή αναθεωρεί το Σύνταγμα. Άρθρο: 110 Παράγραφος 2.
 Η αστυνομία μπορεί να απαγορεύσει τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις. Άρθρο 11.
Παράγραφος 2.
 Η Βουλή με πλειοψηφία 180 βουλευτών κηρύσσει κατάσταση πολιορκίας και αναστέλλει
άρθρα του Συντάγματος που αφορούν ατομικά δικαιώματα. Άρθρο 48. Παράγραφοι 1,6.
 Η κάθε κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει όπως θέλει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Άρθρο
22. Παράγραφος 5.
 Η κάθε κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει όπως θέλει τον εκλογικό νόμο. Άρθρο 54 Παράγραφος
1.
 Η κάθε κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει όπως θέλει το νόμισμα της χώρας. Άρθρο 80.
Παράγραφος 2.
 Η κυβέρνηση επιλέγει τους προέδρους και αντιπροέδρους του Συμβουλίου Επικρατείας,
Αρείου Πάγου και Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άρθρο: 90 Παράγραφος 5.
 Η κυβέρνηση μπορεί να προσβάλλει τις προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις
και μετατάξεις των δικαστικών λειτουργών. Άρθρο: 90 Παράγραφος 3.
 Μόνο η Βουλή αποφασίζει για τη δίωξη των Βουλευτών. Άρθρο 61 Παράγραφος 2. Άρθρο 62
Παράγραφος 1.
 Μόνο η Βουλή αποφασίζει για τη δίωξη μελών της κυβέρνησης ή όσων στο παρελθόν
διετέλεσαν μέλη της κυβέρνησης. Άρθρο 86 Παράγραφος 1.
 Μόνο η Βουλή αποφασίζει για το ύψος των αποδοχών των Βουλευτών. Άρθρο 63 Παράγραφοι
1,2.
 Παρέχει ειδική προστασία στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και στα κεφάλαια εξωτερικού που
εισάγονται στη χώρα μας. Άρθρο 107 Παράγραφος 1.
Δεν προβλέπεται καμία κύρωση σε Βουλευτές που ψήφισαν αντισυνταγματικούς νόμους !!!
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
α. Δείτε το Σύνταγμα της Ελλάδος (επικαιροποιημένο) στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων:
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/

β. Γνωρίζετε ότι το 1974, εξαφανίστηκε δια «μαγείας» το Άρθρο 121, από το Σύνταγμα ???
Μα απλά ήταν Κίνδυνος Θάνατος για τα κάθε είδους συμφέροντα που επιβουλεύονται την Χώρα μας !!!
Δείτε το «γιατί»:
Το 1974 εν μέσω διαβουλεύσεων για το νέο σύνταγμα εξαφανίστηκε μυστηριωδώς το άρθρο 121, που
σύμφωνα με ειδικούς θα μπορούσε να αλλάξει την μοίρα της χώρας. Τι έλεγε λοιπόν το άρθρο αυτό?
Άρθρο 121
1. Αναδρομικότητα νόμων και φόρων απαγορεύεται στον Ελλαδικό χώρο.
2. Το μέγιστο ετήσιων φόρων στην περιουσία του πολίτη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1%
της αντικειμενικής της τιμής και στο ετήσιο εισόδημα το 25% αυτού.
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3. Για κάθε δίκη που δεν τελεσιδικεί εντός 3 ετών από την πρώτη κατάθεση δικογράφου, ο
πολίτης αποζημιώνεται για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης με τον μισθό ανειδίκευτου
εργάτη.
4. Η μέγιστη ετήσια αποζημίωση δημοσίου υπαλλήλου θα ισούται με το οκταπλάσιο αυτής
ανειδίκευτου εργάτη.
5. Ιδρύεται στην Ελλάδα συνταγματικό δικαστήριο. Ειδικότερος νόμος θα ορίσει τα σχετικά
με την σύνθεση του δικαστηρίου.
6. Ο προϋπολογισμός του κράτους καθώς και κάθε άλλου δημοσίου φορέα δημοσιεύεται
κάθε χρόνο πριν την εκτέλεση του. Παρεκκλίσεις άνω του 10% από την εκτέλεση του
προϋπολογισμού ελέγχονται αυτεπάγγελτα δικαστικά.
7. Για κάθε νέο νόμο ο γενικός γραμματέας του αντίστοιχου υπουργείου υποχρεώνεται να
προτείνει την αντίστοιχη κατάργηση των αντίστοιχων παλιών νόμων ή την ενσωμάτωσή
τους στο κείμενο του νέου νόμου.
Μια φανταστική ιστορία φυσικά, που όμως αποδεικνύει ότι η πρόοδος είναι μικρές ουσιώδεις αλλαγές
και όχι το να ζητιανεύει η χώρα δόσεις μνημονίων περιμένοντας το τίποτα….
http://olympia.gr/2013/09/14/%CF%84%CE%BF%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-121-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85/
γ. Γιατί πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα και όχι απλά να αναθεωρηθεί;
Διότι, το σημερινό Σύνταγμα, είναι έτσι φτιαγμένο που δέχεται μόνον την κοινοβουλευτική Δημοκρατία
(άρθρο 1 – άρθρο θεμελιώδες και μη αναθεωρήσιμο ποτέ), δεν επιτρέπει τα δημοψηφίσματα των
πολιτών (άρθρο 44 παρ.2) και πολλά άλλα, … που δεν επιτρέπουν να φύγουμε από την αρρώστια της
κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, για να περάσουμε σε μια ανώτερη μορφή Δημοκρατίας, που αντί για
αντιπροσώπους αμετάκλητους και με ασυλία, θα έχει εκπροσώπους, άμεσα μετακλητούς, εάν είναι
επικίνδυνοι ή ανεπαρκείς από τον Λαό, μια Δημοκρατία Πολιτείας, όπως η Άμεση Δημοκρατία, πράγμα
που σήμερα ο Λαός προτιμά, διότι πλέον «κάηκε» με τον κοινοβουλευτισμό, αλλά Συνταγματικά αυτό
ΔΕΝ προβλέπεται (Η «φυλακή» παραμένει η ίδια, … οποίος θέλει απλά αλλάζει κελί !!!) … !!! Για ποια
Δημοκρατία (Δήμος-Κρατεί) ομιλούμε ???
http://olympia.gr/2013/04/02/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1/
δ. Γιατί το Ελληνικό Σύνταγμα ΔΕΝ μπορεί ποτέ να γίνει Ευρωπαϊκό, δηλαδή η Ελλάδα να γίνει
Ευρωπαϊκό προτεκτοράτο, όπως προσπαθούν οι σημερινοί κυβερνώντες μας … ???
Διότι, "ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" αναφέρει για την Μορφή του Πολιτεύματος στο Άρθρο 1:
Παράγραφος 1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
Παράγραφος 2. Θεμέλιο του Πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
Παράγραφος 3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό, υπάρχουν υπέρ του Λαού και του Έθνους
και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα".
Συμφώνα με το Άρθρο 110 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ το Άρθρο 1 που αφορά την Μορφή του
Πολιτεύματος δεν είναι αναθεωρήσιμο.
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Επομένως, ΔΕΝ είναι δυνατόν να είναι θεμέλιο του πολιτεύματος μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το
Σύνταγμα της, καθώς σύμφωνα το Άρθρο 1 παράγραφο 3 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, όλες οι
εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό, υπάρχουν υπέρ του Λαού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει
το Σύνταγμα και ΔΕΝ πηγάζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΥΤΕ λειτουργούν υπέρ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και που ΠΑΡΑΝΟΜΑ οι πολιτικοί μας επικαλούνται την νομοθεσία της, για να υπερβούν το
Ελληνικό Σύνταγμα και να επιβάλλουν απάνθρωπους, παράνομους και αντι-δημοκρατικούς νόμους!
Και βεβαία, ΔΕΝ πηγάζει καμία εξουσία, από το ΔΝΤ, το μνημόνιο και την δανειακή σύμβαση, που
σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5, της δανειακής συμβάσεως, η Ελλάδα παραιτείται αμετάκλητα και
άνευ όρων, από τις ασυλίες προστασίας της Εθνικής κυριαρχίας !!!
ε. Και δεν ερωτηθήκαμε ποτέ !!! Γιατί δεν εξαγγέλλονται δημοψηφίσματα, για τόσο σοβαρά θέματα,
όπως η Συνταγματική αναθεώρηση, η ένταξη μας στο ευρώ κτλ …. ???
Τώρα, σοβαρά μιλάτε ??? Μόνον ένας που δεν καταλαβαίνει τίποτα, θα αναρωτιόταν κάτι τέτοιο …
«Είναι πολλά τα λεφτά Άρη» … για την προδοσία !!!
XVI.

Ο Βενιζέλος καταδίκασε τη χώρα στο Αγγλικό Δίκαιο, ενώ είχαν βρει λύση οι Αμερικανοί …
http://www.koutipandoras.gr/article/113441/o-venizelos-katadikase-ti-hora-sto-aggliko-dikaio-enoeihan-vrei-lysi-oi-amerikanoi

XVII.

Ο αναπληρωτής Καθηγητής δημοσίου δικαίου κ. Γ. Κατρούγκαλος, εξηγεί το "Δόγμα του ΣΟΚ" !!! …
https://www.youtube.com/watch?v=NhsOi0RFT54

XVIII.

Ο βουλευτής κ. Νότης Μαριάς: Η ΕΚΤ κερδοσκοπεί ασύστολα εναντίων της Ελλάδας και τον
λογαριασμό καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι , 1.300.000.000 € σε μια νύχτα και
αφορολόγητα ? …
https://www.youtube.com/watch?v=gZhs3dO95Ms

XIX.

Η αποκάλυψη της ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ από την κα. Παναρίτη. Τελικά τι ψήφησε «ΝΑΙ σε ΟΛΑ»??? Άραγε γιατί
??? …
https://www.youtube.com/watch?v=vHA4rIrQYpc

XX.

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ! ΙΔΟΥ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ!!! …
http://asimbibastosnews.blogspot.gr/2013/08/blog-post_1807.html?spref=fb

XXI.

Τι σημαίνει απεχθές και επονείδιστο χρέος. Με ντοκουμέντα. …
http://olympia.gr/2013/12/21/%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%87%CE%B8%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87/#more-360584

XXII.

10 δισ. ευρώ τα κέρδη των Γερμανών, από την Ελληνική κρίση!
http://www.newsbomb.gr/bloggers/kwstas-chardabellas/story/52808/10-dis-eyrw-ta-kerdh-twngermanwn-apo-thn-ellhnikh-krish

XXIII.

Επιτέλους, δικαστής λέει τα πράγματα με το όνομά τους: «Κουρέλιασαν το Σύνταγμα» …
http://www.spirospero.gr/index.php/politiki/105806-epitelous-dikastis-leei-ta-pragmata-me-to-onomatous-koureliasan-to-syntagma#.U2iYrjJMiqT.facebook
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XXIV.

Πρωτοφανές : Εισαγγελέας Χανίων κάνει λόγο για «κυβέρνηση δοσίλογων»…
http://www.iefimerida.gr/node/77198#ixzz32PWXDdO6

XXV.

Το μεγαλύτερο όπλο των Ελλήνων κατά των διεθνών τοκογλύφων !!! …
https://www.youtube.com/watch?v=V38iO9rjxHU

XXVI.

"Υπογράφει η Ελλάδα και όχι πλέον το Ελληνικό Κράτος", "πρόκειται για εσχάτη προδοσία στην πιο
ξεκάθαρη εκδοχή της ..." τόνισε ο Δημήτρης Καζάκης, οικονομολόγος / Γ.Γ. του ΕΠΑΜ, στον
δημοσιογράφο Δ. Κολιό του Maximum FM. …
https://www.youtube.com/watch?v=yPTpCnUhLgg

XXVII.

18 Ιουν 2013: Με τον Χρ. Κοτσιρέα. Καλεσμένος ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης από το κίνημα «Αντίσταση
Τώρα». Παρεμβαίνει τηλεφωνικά η Ζωή Γεωργαντά. …
https://www.youtube.com/watch?v=QYFz4Cnukm4&list=TL_YqGb3Xuhjd76NoQqHxjiAeDwOECQpH_

XXVIII.

21 Μαΐου 2013: Ο Χρ. Κοτσιρέας, με σημερινό καλεσμένο, τον εκπρόσωπο του κινήματος «Αντίσταση
Τώρα» κ. Παναγιώτη Θεοδωρίδη, οικονομολόγος. θέμα: «Διακοπή πληρωμών σε τράπεζες και
εφορίες" …
https://www.youtube.com/watch?v=hp3y1_7sJHg&list=TLzUmrWm0FZ6QD7C1IpyzUBGQU9SszBoxX

XXIX.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΚΗΘΟΥΝ ΔΙΩΞΕΙΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ !!!: Ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου κ. Γιώργος Κασιμάτης αναλύει παράγραφο προς
παράγραφο τη δανειακή σύμβαση που υπέγραψε η Ελλάδα τον Μάιο του 2010 και τη δένει
χειροπόδαρα... Μεταξύ άλλων, μ' αυτή τη δανειακή σύμβαση η Ελλάδα παραιτήθηκε ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ και
ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ από κάθε ασυλία που της παρείχε η Εθνική της κυριαρχία. Ποιος την υπέγραψε; Ποιος τη
συνέταξε; Τι άλλο προβλέπει; … Όπως δηλώνει, μιλάμε πλέον για Κατοχή & πραξικοπηματική εξουσία !
https://www.youtube.com/watch?v=ZGX-MMfqSeU
Ο κ. Γιώργος Κασιμάτης, το 2010 και για λογαριασμό του ΔΣΑ, έχει εκδώσει ένα σύγγραμμα με τίτλο:

ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΝΤ
ΚΑΤΑΦΩΡΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΘΕΣΕΩΝ
Που περιέχει αναλυτικά το γιατί οι συμφωνίες δανεισμού του 1ου μνημονίου, ήταν παράνομες,
αντισυνταγματικές και καταστροφικές !!! Όλο το σύγγραμμα, μπορείτε να το δείτε εδώ:
http://www.mikistheodorakis.gr/downloads/103_kasimatis_symfoniadaneismou.pdf
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XXX.

Η παράδοση της Εθνικής κυριαρχίας και του Εθνικού πλούτου, βάση νόμου ΦΕΚ 240/12-12-2012 … !!!

XXXI.

Ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου κ. Γιώργος Κασιμάτης, δηλώνει ότι η κυβέρνηση του κ.
Παπαδήμου είναι παράνομη, το Σύνταγμα παραβιάζεται, δεν λειτούργει το πολίτευμα, δεν υπάρχει
νομιμότητα ούτε σε Εθνικό, αλλά ούτε σε διεθνές επίπεδο και τέλος τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
καταπάτιουνται παράφορα … !!!
«Αυτή η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση των δανειστών απέναντι στην Ελλάδα. Δεν είναι κυβέρνηση η
οποία θα παλέψει για τα συμφέροντα του Ελληνικού λαού... Δεν λειτουργεί αυτή την στιγμή
πολίτευμα. Ούτε νομιμότητα συνταγματική, ούτε νομιμότητα ευρωπαϊκή, ούτε νομιμότητα διεθνής.»
Γιώργος Κασιμάτης- Καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθήνας
Όταν αυτά τα λέει ένα άτομο «υπεράνω υποψίας» - Ο Γ. Κασιμάτης ήταν απ' τα πρώτα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ και μάλιστα από το 1981 μέχρι το 1988 στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου
(διευθυντής του Νομικού γραφείου του τότε πρωθυπουργού- εμείς τι πρέπει να πούμε; …
https://www.youtube.com/watch?v=y3EeD5Ua7pQ

XXXII.

Ένα μικρό δείγμα, μετά των σχετικών «καυτών» σχολίων, της «Πατριωτικής» συμπεριφοράς των
κυβερνώντων: ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 - 2015»
Δείτε, λοιπόν, αυτοί οι «κύριοι/ες» που θέλουν να μας κυβερνούν, που έχουν ορκιστεί πίστη στην
Πατρίδα, το Σύνταγμα, τους νόμους και στον Ελληνικό Λαό, τι έχουν συντάξει και τι υπογράφουν !!!
Εάν αυτό, δεν λέγετε Εθνική προδοσία, τότε τι άλλο μπορεί να την περιγράψει ???
Καμαρώστε παρακάτω, την Λεόντειο συμφωνία, υπέρ του ΔΝΤ, της τρόικας και των τοκογλύφων
δανειστών, που υπέγραψαν οι «Εθνοπατέρες» της βουλής και ειλικρινά αναρωτηθείτε, ποιος
πραγματικός Έλληνας Πατριώτης θα την υπέγραφε, ακόμη και με το πιστόλι στον κρόταφο ???
Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε και την συνεργία και την συναυτουργία και όλων, όσων συνέβαλλαν στην
σύνταξη και στην εφαρμογή τέτοιων κατάπτυστων εφαρμοστικών νόμων, όπως είναι χωρίς αμφιβολία
και το γνωμοδοτικό συμβούλιο του κράτους, διότι και όλοι αυτοί που το αποτελούν, είναι συνεργοί και
συναυτουργοί της εσχάτης προδοσίας και της γενοκτονίας των Ελλήνων και ενώ ΔΕΝ προστατεύονται
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έστω και εν’ τύπους από κάποια ασυλία, δεν έχουν συλληφθεί, ενώ θα έπρεπε να είχε παρέμβει
άμεσα και αυτεπάγγελτα η Ελληνική Δικαιοσύνη και να έχουν ΗΔΗ συλληφθεί !!!
Διότι, εάν αυτοί κατά δήλωση τους ΔΕΝ διαβάζουν ότι υπογράφουν (και γιατί άλλωστε να το
διαβάσουν !!! – Αυτοί, είναι στο απυρόβλητο και αυτά που υπογράφουν ισχύουν για όλο τον Λαό, πλην
των ιδίων!!!), ο Λαός όμως που πάνω του ξεσπούν όλα αυτά τα μέτρα, έχει ξυπνήσει επιτέλους και τα
διαβάζει, νοιώθοντας συνάμα και τόσο ντροπή, που τόσα χρόνια με την ψήφο του στήριζε όλους
αυτούς τους πουλημένους και δοσίλογους ανθέλληνες της βουλής των «Ελλήνων» !!!
Δείτε εδώ, το μεσοπρόθεσμο σχολιασμένο από τον ίδιο τον Λαό:
http://www.epikaira.gr/var/uploads/tinymce/files/Efarmostikos_nomos_sxolia1.pdf
XXXIII.

Ο ευρωβουλευτής Nigel Farage, τα λέει «χύμα και τσουβαλάτα» στον τον Α. Σαμαρά και στην
συγκυβέρνηση του, εντός της ευρωβουλής : «Δεν κυβερνάτε εσείς την Ελλάδα! Η τρόικα κυβερνάει!»
«Συγχαρητήρια κύριε Σαμαρά για την ανάληψη από την Ελλάδα της προεδρίας της Ε.Ε, φαντάζομαι θα
είναι χιλιάδες τώρα στους δρόμους της Αθήνας και θα πανηγυρίζουν. Δεν έχει, βέβαια, σημασία που η
ανεργία έχει φτάσει το 30% και η ανεργία στους νέους αγγίζει το 60%! Δεν κυβερνάτε εσείς την Ελλάδα.
Η τρόικα κυβερνά! Το κόμμα σας ονομάζεται «Νέα Δημοκρατία», αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να το
ονομάσετε «No Democracy» (Μη Δημοκρατία), διότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον υπό ξένη κατοχή!»
Reference:
• European Parliament, Strasbourg, 15 January 2014
• Speaker: Nigel Farage MEP, Leader of the UK Independence Party (UKIP), Co-President of the 'Europe
of
Freedom
and
Democracy'
(EFD)
Group
in
the
European
Parliament
http://www.nigelfaragemep.co.uk
• Debate: Programme of activities of the Greek Presidency Council and Commission statements
[2013/2629(RSP)]
https://www.youtube.com/watch?v=G0aC3PkfoZE
Nigel Farage: Μην τρέφετε αυταπάτες, αυτό που έγινε στην Κύπρο θα γίνει παντού. Ντροπή σε αυτούς
που το ανέχθηκαν!
https://www.youtube.com/watch?v=jdZuwf5Cebk

XXXIV.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ. ΚΑΤΑΛΥΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΜΕ
ΣΧΕΔΙΟ….ΕΓΓΡΑΦΩΣ! – Από την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ – Τίτλος σχετικού άρθρου Νο8 : «Παράκαμψη
του Συντάγματος και της Δικαστικής Εξουσίας».
Πως είναι δυνατό, ένας οργανισμός οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), να έχει την
απαίτηση από ένα κυρίαρχο κράτος, μέσω μνημονίου να ζητά να παρακάμπτεται το Σύνταγμα και η
Δικαστική εξουσία, προκειμένου να πληρωθούν οι δανειστές !!! Το πιο εξοργιστικό όμως, είναι ότι οι
δικοί μας κυβερνώντες τα αποδέχονται όλα αυτά και προσπαθούν να τα εφαρμόσουν !!!
http://lithosfotos.blogspot.gr/2014/06/blog-post_5605.html?spref=fb

XXXV.

Επιστολή του IRI WOLF – Σαν ισότιμος πρωτεργάτης και πρωτοστάτης με τους Έλληνες συμπολίτες μας,
του τότε «Κινήματος των Αγανακτισμένων») προς όλους τους βουλευτές την 28/06/2011, όπου μέσα
σε άλλα, ενημερώνονταν, ότι ο κ. Γ. Παπανδρέου είχε και άλλες καλύτερες εναλλακτικές που δεν
αξιοποίησε, … όταν μας έβαλε στο ΔΝΤ (αυτά περιγραφόντουσαν στον τότε ενεργό διαδικτυακό
σύνδεσμο που επισυναπτόταν στο κείμενο, ενώ εάν θέλετε αντίγραφο του τι υπήρχε εκεί, το έχουμε
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στην διάθεση μας ή δείτε κατωτέρω) και ότι ακόμη υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για την Σωτηρία της
Ελλάδος … Όμως ποτέ δεν μας κάλεσε κάνεις !!! Άραγε, γιατί ??? Μήπως, ήταν εξ’ αρχής
συμφωνημένα ??? … Ακολουθεί, η εισαγωγή και το ακριβές κείμενο που τότε είχε αποσταλεί και στους
300 βουλευτές, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, καθώς και στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας …
«ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ !!!!!!!!!!!
Υποβλήθηκε από IRI την Τρί, 28/06/2011 - 02:27. --- ΠΗΓΗ
Η ακόλουθη επιστολή απεστάλθει σε ΟΛΟΥΣ τους τωρινούς βουλευτές, που διαθέτουν ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, προς γνώση και συμμόρφωση και σε αυτό το Forum, θα δημοσιεύονται όλες οι
απαντήσεις τους ή τα σχόλια τους ή ακόμη και οι απειλές τους, είτε με σχόλια που θα τοποθετούν οι
ίδιοι, είτε με ενημερωτικά σχόλια από εμένα, όσον αφορά την παρούσα επιστολή ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ.
Φυσικά και εσείς θα μπορείτε να τους απαντάτε, προσθέτοντας σχόλια, αλλά θα σας παρακαλούσα να
διατηρήσουμε ένα επίπεδο και να μην το κάνουμε «οίκο ανοχής»! Η ουσία είναι να καταλάβουν τα
λάθη τους, όσο αυτό είναι εφικτό από μέρος τους και όχι να διαπληκτιστούμε μαζί τους!
Γιατί, φίλοι μας …
… Θέλει Αρετήν και Τόλμην, η Ελευθερία!
Ευχαριστούμε Πολύ για την Προσοχή σας!
IRI WOLF – International Research Institute – WOrld Liberation Front
========================================================================
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ:
ΗΜΑΡΤΟΝ !!! - ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ??? ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ ΜΗΔΕΝ?
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ:
«Κύριοι/ες» βουλευτές/ίνες.
Κατ’ αρχήν να σας ενημερώσω ότι είχα πολύ πιο σημαντικές εργασίες να κάνω, από το να σας γράφω
επιστολές και κείμενα (ίσως, γιατί όπως λέει ο σοφός Λαός, στου «κουφού» την πόρτα, όσο θέλεις
«βρόντα»), αλλά αυτήν την κατάθεση ψυχής, την όφειλα να την κάνω για το Μέλλον μου, το Μέλλον
των παιδιών όλων και το Μέλλον όλου του Ελληνικού Λαού και ΔΕΝ υπάρχει τίποτε πιο ιερό από αυτό!
Κανονικά, εσείς θα έπρεπε να διοικείτε την χώρα χρηστά και να την κατευθύνετε προς ένα καλύτερο
Μέλλον και εγώ θα έπρεπε αντί να γράφω επιστολές αγανάκτησης σε εσάς, να ασχολούμαι με τα
συγγράμματα μου! Κι όμως, για μια ακόμη φορά, τα καταφέρατε θαυμάσια και έτσι σήμερα ο κάθε
Έλληνας πολίτης, αντί να αποδίδει στην εργασία του και να προάγει την χώρα, κάθεται σαν ψυχικά
ασθενής, λόγο αυτής της κατάστασης που μας φέρατε και να παραμιλά!
Η επιστολή λοιπόν αυτή, το περιεχόμενο της και οι σύνδεσμοι που περιέχει, δεν είναι και δεν πρέπει να
θεωρηθεί προσωπική επίθεση εναντίων κανενός σας, εκτός εάν έχει κάποιος την «μύγα». Είναι μια
βαθιά κατάθεση ψυχής ενός ασήμαντου Έλληνα πολίτη, για την κατάντια της περήφανης Χώρας του,
για την καταπάτηση των Ιερών και των Οσίων, από ένα σύνολο βουλευτών ανεπαρκών και
επικινδύνων! Κατάντια, για την οποία όμως είμαι σίγουρος ότι εσείς γνωρίζετε σε ποιους οφείλεται και
παρά ταύτα σαν σύνολο, δεν κάνατε τίποτα! Όμως, δεν είναι ποτέ αργά να διορθώσετε με γενναιότητα
τα λάθη σας και να επιλέξετε νέο στρατόπεδο, αντί να χαθείτε μέσα στην αλαζονεία!
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Σαν απλός πολίτης αυτής της χώρας, θα ήθελα να γνωρίζω τι κάνετε και που το πάτε? Είναι δυνατόν
εσείς, που υποτίθεται ότι υπηρετείτε τον Λαό σας, να προβαίνετε σε τέτοιες επαχθείς και
ακατανόμαστες πράξεις κατά του Λαού σας? Ποια Λαϊκή εντολή εφαρμόζετε? Αυτήν, που πήρατε με
ψεύτικες προγραμματικές δηλώσεις! Αυτήν, για την οποία ο Λαός φωνάζει συνεχώς, ότι είναι προϊόν
δόλου και δεν νομιμοποιεί κανέναν σας να προχωρήσει σε αυτά τα αισχρά μέτρα κατά του Λαού! Γιατί
μας σκοτώνετε το Μέλλον μας??? Γιατί πλέον δεν υπηρετείτε τον Λαό σας, στον οποίο και μόνο στον
οποίο, οφείλετε την θέση που κατέχετε σήμερα? Έχετε καταλάβει ότι χωρίς αυτόν τον Λαό, είστε ένα
ΤΙΠΟΤΑ? Έχετε συνειδητοποιήσει ποιες ευθύνες θα σας βαραίνουν, εάν προχωρήσετε σε αυτά τα αντίΛαϊκά μέτρα, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Λαού σας? Γιατί, δεν ακούτε τον Λαό σας? Γιατί δεν
ακούτε, ότι ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, πολύ καλύτερες από τις εξωφρενικές δικιές σας λύσεις?
Τόσος εγωισμός και τόση αλαζονεία? Νομίζετε, ότι με ψευτοδιλήμματα και στημένα δημοψηφίσματα,
θα νομιμοποιήσετε τα ανομιμοποίητα? Νομίζετε, ότι πλέον ένα καλό marketing θα σας παρουσιάσει
σαν σωτήρες? Έχετε την εντύπωση ότι ο Λαός είναι ανεγκέφαλος και του αρέσει η κατανάλωση
«κουτόχορτου»?
Όχι, «Κύριοι/ες» βουλευτές/ίνες, δεν έχετε καταλάβει καλά! Επιτρέψτε μου να σας μεταδώσω, χωρίς
φόβο και πάθος, αμοντάριστη την πραγματική σημερινή εικόνα! Αυτή την φορά η «καμπάνα» βαράει
για εσάς και μόνο για εσάς. Μην ακούτε τους αμφίβολους συμβούλους σας, αλλά αφουγκραστείτε
κατευθείαν τον Λαό! Στην ανάγκη, κοιτάξτε τι συζητιέται στα Forum του www.real-democracy.gr
(Αγανακτισμένοι – Ακομμάτιστοι Πολίτες) και θα καταλάβετε οτιδήποτε ίσως δεν έχετε ή δεν θέλατε να
καταλάβετε τόσα χρόνια! Το θύμα , λοιπόν, έγινε πλέον θύτης και εσείς δεν έχετε κανένα μέλλον, έτσι
όπως πάτε! Ειδικά, όσοι από εσάς τελικά ψηφίσουν αυτές τις κατάπτυστες συμβάσεις και νόμους, όσοι
ΔΕΝ έχουν την αξιοπρέπεια να παραιτηθούν άμεσα και να συνταχθούν με τον Λαό, λυπάμαι, αλλά
νομίζω ότι δεν θα έχουν κανένα χώρο στην Νέα Ελλάδα και στον Λαό της, που γεννιέται σήμερα σαν τον
μυθικό «Φοίνικα», πάνω στα αποκαΐδια της παλαιάς, αποκαΐδια για τα οποία εσείς και όλοι οι
μεταπολιτευτικοί πολιτικοί είστε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ υπεύθυνοι! Να καταλάβετε καλά, ότι δεν θα μπορεί
πλέον να εφαρμοστεί τίποτα άλλο, παρά του ότι η εξουσία θα ανήκει αποκλειστικά στον Λαό και τελικά
ο Λαός θα την διεκδικήσει και θα την καταλάβει επιτυχώς, με ειρηνικούς ή όχι τρόπους. Σε κάθε
περίπτωση, η ευθύνη και οι συνέπειες για το πώς τελικά θα γίνει η μετάβαση της εξουσίας στο Λαό, θα
βαρύνουν εσάς και μόνον εσάς.
Σαν ένας απλός πολίτης αυτής της χώρας, έχω το προτέρημα να μπορώ να βλέπω τα πράγματα όπως
είναι και όχι όπως ίσως εσείς να θέλατε να είναι ή σας τα παρουσιάζουν οι αμφίβολοι καλοπληρωμένοι
σύμβουλοι σας. Ο βασικός σκοπός της επιστολής αυτής είναι να σας φέρω προ των ευθυνών σας και να
σας αποκαλύψω την πραγματική εικόνα! Θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω, ότι σε ΟΛΕΣ τις Λαϊκές
συνελεύσεις των Πλατειών της χώρας και όχι μόνον, τα ακόλουθα θέματα προς ψήφιση, μονοπωλούν
το ενδιαφέρον και η ψήφος σε όλα είναι πάντα ΟΧΙ (για το πρώτο) και ΝΑΙ (για όλα τα υπόλοιπα):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Έχουν οι βουλευτές την Λαϊκή εντολή να προχωρήσουν σε αυτά που προχωρούν?
Έχουν διαπράξει Πολιτικό και Συνταγματικό Πραξικόπημα, με αυτή την συμπεριφορά τους?
Τους θεωρούμε ανεπαρκείς και επικινδύνους, για την χώρα?
Απαιτούμε ΑΜΕΣΩΣ να παραιτηθούν ΟΛΟΙ και η εξουσία να παραδοθεί στον Λαό?
Απαιτούμε ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΛΑΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ?
Θα είναι ΟΛΟΙ όσοι δεν παραιτηθούν, άμεσα υπόλογοι και θα δικαστούν, αμέσως μετά την
αποκατάσταση της Δημοκρατίας με μεγάλη αυστηρότητα, χωρίς καμιά ασυλία και καμιά
παραγραφή των αδικημάτων που διαπράξαν?
7) Θεωρείτε, ότι ΟΛΟΙ όσοι δεν ψηφίσουν το μεσοπρόθεσμο και τον εφαρμόστηκο νόμο, αλλά
παραμένουν στη βουλή ΧΩΡΙΣ αξιοπρεπώς να παραιτηθούν, είναι και αυτοί συνυπεύθυνοι,
λόγο σιωπηλής ηθικής αυτουργίας?
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8) Θεωρείτε, ότι οι μέχρι τώρα ψηφοφορίες και συμφωνίες για τα μνημόνια είναι χωρίς Λαϊκή
εντολή και πλήρως αντι-Συνταγματικές?
Φυσικά, εσείς θα ισχυριστείτε ότι οι άνθρωποι που κατεβαίνουν στις Πλατείες όλης της χώρας, δεν
είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες και συνεπώς ίσως αποτελούν και μια μικρή μειοψηφία του συνόλου! Εάν
και αυτή την ανωτέρω εκδοχή, προσωπικά δεν την ασπάζομαι, την βλέπω τελείως ανυπόστατη και την
απορρίπτω παντελώς, δεν θα ήταν καλό όμως για εσάς αλλά και για τον Λαό, να πάρετε μια φρέσκια
Λαϊκή εντολή, πριν ψηφίσετε τίποτα άλλο ή προβείτε σε καινούργιους «χαριτωμένους»
αυτοσχεδιασμούς, για να δούμε εμπράκτως εάν τελικά νομιμοποιήστε να προχωρήσετε ή όχι, καθώς
και εάν πραγματικά, οι Πλατείες είναι η μειοψηφία ή η πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού?
Εξ’ άλλου, οι Πλατείες ποτέ δεν ισχυριστήκαν ότι είναι όλος ο Λαός και δεν ζήτησαν ποτέ κάτι
παραπάνω από το ακόλουθο εύλογο αίτημα, δηλαδή, ο Λαός να μπορεί να αποφασίζει μόνος του για
την μοίρα του! Αφήστε, λοιπόν, τον Λαό αβίαστα να αποφασίσει!
Ο Λαός ζητά πίσω, ΟΛΕΣ τις χαμένες Αξίες και το Μέλλον, που του στερήσατε ΤΟΣΟ ΑΔΟΞΑ, ΧΩΡΙΣ
ΚΑΝ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΜΙΑ ΛΑΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΝΔΟΞΗ ΜΑΧΗ!
Εάν και μόνο εάν, πραγματικά αντέχετε και σας ενδιαφέρει, να δείτε τι ακριβώς σκέπτεται ο μέσος
πολίτης για εσάς και την ανάλυση μιας εκ’ των πολλών ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, για να μην λέτε ξανά τα περί «μονοδρόμου», αισθανθείτε ελεύθεροι (πράγμα
που δεν αισθάνονται οι πολίτες σήμερα) να επεσκέφθητε την κατώτερο προσωπική μου ιστοσελίδα:
www.idealcosmos.com
Σας προειδοποιώ ότι το περιεχόμενο θα σας φανεί λίγο «σκληρό», αλλά πιστέψτε με, ότι σε σχέση με το
πόσο σκληρά και «σκοτεινά» μας έχετε συμπεριφερθεί, αυτό είναι απλώς ένα «φωτεινό χαδάκι» και
μάλιστα με αρκετό χιούμορ, που τώρα τελευταία το έχουμε τόσο στερηθεί!
Ο ΛΑΟΣ ΞΥΠΝΗΣΕ, ΕΣΕΙΣ …… ?????
Τώρα πια δεν θα μπορείτε να λέτε ότι δεν ξέρατε!!! Τώρα πια έχετε και την αποκλειστική ευθύνη ΟΛΩΝ
των εξελίξεων! Συγχαρητήρια, για την κατάντια που φέρατε την χώρα!
Κλείνω με μια ευχή, εάν και φοβάμαι ότι δεν θα πραγματοποιηθεί. Ολόψυχα, λοιπόν, σας εύχομαι να
ξαναποκτήσετε, με τις μελλοντικές πράξεις σας, τον σεβασμό του Ελληνικού Λαού!
Ευχαριστώ Πολύ για την Προσοχή σας.
Μασσέλος Ν. Ιωάννης
Ακαδημαϊκός Ερευνητής
Homo Elephterous Dimokratikous Aganaktismenous,
η Νέα Απαραίτητη Εξέλιξη του Ανθρώπινου Είδους.
Υ.Σ. Παρακαλώ πολύ, παρόλο που τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας μου, βρίσκονται στον ιστότοπο
μου, εάν έχετε να κάνετε οποιοδήποτε σχόλιο, επειδή αυτό αφορά κάθε Έλληνα Δημοκράτη πολίτη να
το κάνετε Δημοσίως, στο Forum «Γενικά», στο www.real-democracy.gr και κάτω από τον τίτλο
«ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ!!!», όπου θα υπάρχει και ακριβές αντίγραφο της παρούσης
επιστολής. Οτιδήποτε, σταλεί σαν προσωπική επικοινωνία, θα κοινοποιείται άμεσα στο www.realdemocracy.gr, γιατί όλοι οι Έλληνες πρέπει και έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν, εγώ είμαι απλώς ένα
ασήμαντο κομμάτι αυτού του Λαού.»
========================================================================
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Βοηθητικές διευκρινήσεις σχετικές με την ανωτέρω επιστολή … :

1. Τα περιεχόμενα του ανενεργού συνδέσμου www.idealcosmos.com , βρίσκονται τώρα διαθέσιμα
στον ενεργό σύνδεσμο: http://qaetos.e-designer.gr/ML.aspx και θα μπορέσετε να τα δείτε, άμα
«κλικάρετε» την κεντρική εικόνα στο κέντρο του παραθύρου που ανοίγει και είναι σε μορφή αρχείου
.pdf.
2. Προχωρώντας και βάση του ανωτέρω κειμένου, συντάχθηκαν άλλα νέα, με σκοπό να δοθούν
περισσότερες οδηγίες, προς κάθε ενδιαφερόμενο, για το πώς μπορεί πραγματικά η Χώρα μας να
απελευθερωθεί και για το Όραμα της νέας Ελλάδας !!! Για ενημερωτικούς και ιστορικούς καθαρά
λόγους, σας τα παραθέτουμε και αυτά:
a) Το ΟΡΑΜΑ ... !!!
http://qaetos.e-designer.gr/IRI/WOLF_NATION.pdf
b) ΜΕΛΕΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ... !!!
http://qaetos.e-designer.gr/IRI/MODEL.pdf
c) Το ΕΝΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ... !!!
http://qaetos.e-designer.gr/IRI/IRIWOLF.pdf
d) ΕΦΙΚΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!
http://qaetos.e-designer.gr/IRI/ELEMENT.pdf
e) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ... !!!
http://qaetos.e-designer.gr/IRI/AKS.pdf
f)

ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ... !!!
http://qaetos.e-designer.gr/IRI/LIBERATIONBOND.pdf

g) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ) –
CROWDFUNDING ... !!!
http://qaetos.edesigner.gr/IRI/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%
CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%
CE%94%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF
%84%CE%B1.pdf
Μερικοί σύνδεσμοι αναφέρονται σε παλαιές ιστοσελίδες και είναι ανενεργοί. Εάν ενδιαφέρεστε να
σας στείλουμε το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.
Πάντως και χωρίς τους συνδέσμους αυτούς η ουσία παραμένει ... !!!

XXXVI.

Να διαταχτεί να ενημερώνονται όλοι οι υποψήφιοι αγοραστές του Ελληνικού πλούτου, δημοσίου και
ιδιωτικού, ότι αυτά που αγοράζουν μπορεί να είναι προϊόντα υπεξαίρεσης και κλοπής, μιας κατοχικής
κυβέρνησης και συνεπώς, μελλοντικά να τα χάσουν και μάλιστα να κληθούν και να λογοδοτήσουν σαν
συνεργοί των προδοτών !!!

Ανοιχτή επιστολή προς κάθε Έλληνα Δικαστικό Λειτουργό ǁ IRI WOLF© 2014 ǁ Σελίδα 145 από 208

Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ - ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΔΟΣΕΤΕ ΠΑΝΤΟΥ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,
ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ.
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ, ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΠΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ
ΕΚΡΕΜΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ, ΤΡΕΧΩΝ Ή ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΧΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ, Ή
ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ.
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ "ΝΟΜΙΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ", ΔΕΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ.
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΑΦΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙ
ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΡΩΤΗΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ.
ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ, ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ, ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΤΑ ΝΗΣΙΑ, Η ΓΗ, ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΤΟ ΝΕΡΟ, Η
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, O ΥΠΕΡΓΕΙΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΥΠΟ
ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ.
ΔΕΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΠΟΥΔΕΣ ΜΑΣ ... ΤΗΝ ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.

NOTICE - PLEASE DISSEMINATE EVERYWHERE
TO ALL THE PROSPECTIVE "BUYERS" OF GREEK, PUBLIC AND PRIVATE PROPERTY, LOCALS AND
FOREIGNERS.
DEAR PROSPECTIVE BUYERS, YOU SHOULD BE NOTIFIED THAT WHATEVER YOU MAY "BUY" FROM THE
CURRENT GREEK ADMINISTRATION, AGAINST WHICH EXIST CHARGES OF HIGH TREASON, IS INVALID
AND ILLEGAL AND ANY PAST, PRESENT AND FUTURE CONTRACTS ARE/WILL BE NULL AND VOID.
THE PEOPLE WHO ARE CURRENTLY IN POWER AND ADMINISTER OUR COUNTRY AS ITS "LEGAL"
GOVERNMENT, HAVE NO RIGHT TO SELL ANYTHING.
THEY HAVE NO CONSTITUTIONAL, LEGAL OR MORAL MERIT IN DOING SO, BECAUSE THE GREEK PEOPLE
ARE IN NO AGREEMENT IN SUCH ACTIONS AND MOREOVER WERE NEVER ASKED NOR GAVE ANY
PERMISSION FOR SUCH SALES.
THE BEACHES, PORTS, AIRPORTS, ISLANDS, LANDS, BUILDINGS, MONUMENTS, WATER AND ELECTRICITY
RESOURCES AND NETWORKS, OUR OVERGROUND, UNDERGROUND AND UNDERSEA NATURAL
RSOURCES AND ALL OTHER PROPERTY UNDER THE MANAGEMENT OF THE GOVERNMENT BELONG TO
THE PUBLIC AND NOT TO THE STATE TO PUT ON SALE.
WE DID NOT INHERIT THIS LAND, THIS NATION FROM OUR FOREFATHERS, WE BORROWED IT FROM OUR
CHILDREN.

XXXVII.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ – ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ !!!
http://olympia.gr/2014/07/23/%CF%84%CE%BF%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF-
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%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4/

XXXVIII.

XXXIX.

Γ.Βάμβουκας: Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ που ανακοινώθηκε στις 10 Ιουνίου 2014 επίκεινται
5000 απολύσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2015, καθώς και νέο ψαλίδισμα στους μισθούς και τις
συντάξεις. Το ΔΝΤ επισημαίνει ξεκάθαρα στην έκθεσή του ότι το δημόσιο χρέος της χώρας είναι μη
βιώσιμο.
Το συνολικό χρέος της χώρας αυτή τη στιγμή είναι 720 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα 720δις, τα 510δις
είναι δημόσιο και τα 210 των τραπεζών.
Οι δε συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδος για μέχρι το 2019 είναι 610 δισεκατομμύρια
ευρώ.
https://www.youtube.com/watch?v=Xc-ZH-CnTFI&feature=youtu.be\
ΕΚΤΑΚΤΟ: Νίκη Μαριά - Πέρασε από την Ολομέλεια της Ευρωβουλής η άρση ασυλίας της Τρόικας!
Ενώ εδώ, τον Α. Γεωργίου δεν τολμάν να συλλάβουν και τον προστατεύουν, που δεν έχει και καμιά ασυλία !!!
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http://aienaristeyein.com/2014/01/31/%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC/
XL.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Ολόκληρη η έκθεση που στέλνει στο σκαμνί την συμμορία του μνημονίου!
http://olympia.gr/2014/07/05/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE
%B7-%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B7-%CE%B7%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BD/

XLI.

Μόνο στην Ελλαδα εχει γίνει τέτοιο έγκλημα !
http://olympia.gr/2014/06/11/%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%B5%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AD%CE%B3%CE%BA/

XLII.

Πικρές Αλήθειες:
"Tα τελευταία 200 χρόνια,
- είτε πληρώναμε δάνεια τα οποία δεν τα λάβαμε ποτέ,
- είτε πληρώναμε μέχρι και 200 φορές πάνω την αξία τους,
- είτε πληρώναμε δάνεια για πράγματα που χύσαμε το αίμα μας για να τα αποκτήσουμε!
Φτάσαμε στο σημείο να αποπληρώνουμε δάνεια της πρώτης περιόδου της Επαναστάσεως του 1821
μέχρι και την προηγούμενη δεκαετία, και οι κατ όνομα σύμμαχοί μας να κερδίζουν τεράστια ποσά από
χρεολύσια κάθε χρόνο, χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα!
Και ουδέποτε διαμαρτυρηθήκαμε ως λαός! Τα πληρώναμε εργαζόμενοι άοκνα και αγόγγυστα!
Πληρώνουμε ακόμη και τους αιμοσταγείς κλέφτες του γερμανικού Ράιχ που στον δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο κατέκλεψαν την περιουσία της χώρας μας, ρούφηξαν τις πλουτοπαραγωγικές μας πηγές και
ρήμαξαν τον τόπο! Κατοχικές δυνάμεις που κατάσφαξαν τον Ελληνικό λαό και ουδέποτε μας
αποζημίωσαν. Ενώ εμείς είχαμε αποζημιώσει ακόμη και τους Οθωμανούς που μας κατείχαν παράνομα
επί 4 αιώνες!!!!
Είναι πλέον πρόδηλο ότι η χώρα μας ήταν από παλιά «άνδρο των διεθνών πλιατσικολόγων»!
- Μπορεί να μας έδωσαν ψίχουλα για να πολεμήσουμε για την ανεξαρτησία μας, αλλά το εξαργύρωσαν
επί δύο σχεδόν αιώνες! Για 200 χρόνια ο Έλληνας πληρώνει «αέρα» στους Γερμανούς και στους
λοιπούς Φραγκολεβαντίνους, χωρίς την παραμικρή διαμαρτυρία. Από το αστρονομικό ποσό που
έχουμε πληρώσει τα 200 αυτά χρόνια, ζήτημα να έχουμε λάβει στην πραγματικότητα ένα 25% και ίσως
να είναι και μικρότερο.
Αν σκεφτείτε ότι από το 1994 ως το 2010 πληρώσαμε ως χώρα 571.000.000.000 (πεντακόσια
εβδομήντα ένα δισεκατομμύρια ευρώ) φανταστείτε τι έχουμε πληρώσει τα τελευταία 200 χρόνια!"
http://www.eklogika.gr/you_sent/dimosioxreos_aegeantimes

XLIII.

ΤΡΕΛΛΑΘΗΚΑΜΕ ???
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XLIV.

ΕΚΘΕΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ Η ΑΥΓΗ...
http://www.pireasnews.gr/2014/06/blog-post_9450.html#.U5id8LoWXTY.facebook

XLV.

Η Επιστολή δουλοπρέπειας πρωθυπουργού Σαμαρά στον εχθρό και κατακτητή της Χώρας:
H επιστολή της ντροπής, του κ. Σαμαρά προς τον Μάριο Ντράγκι την 15η Φεβρουαρίου

Και η μετάφραση της:
«Όπως ήδη έχω αναφέρει στην επιστολή μου της 23ης Νοεμβρίου 2011, το Κόμμα μου, η Νέα
Δημοκρατία, έχει δεσμευτεί για την επιτυχία των στόχων του Προγράμματος Σταθεροποίησης, των
βασικών πολιτικών του καθώς και της εφαρμογής τους. Το ίδιο ισχύει και για το Μνημόνιο/Οικονομική
και Χρηματοπιστωτική Συμφωνία (MoU/MEFP) που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο την
περασμένη Κυριακή, με μεγάλη πλειοψηφία βουλευτών.
Πιο συγκεκριμένα, το κόμμα μου εκφράζει τη δέσμευσή του:
* Να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Να υποστηρίξει ριζικές διαρθρωτικές
αλλαγές στις αγορές εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και το φιλόδοξο σχέδιο
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αποκρατικοποιήσεων που περιέχει το πρόγραμμα. Οι προσαρμογές που συμφωνήθηκαν στην αγορά
εργασίας, ελπίζουμε να δώσουν μια ισχυρή άμεση ώθηση, ώστε να προωθήσουν την απασχόληση και
την οικονομική δραστηριότητα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μια Οικονομία που βρίσκεται ήδη για πολλά
χρόνια σε ύφεση και που η ανεργία της έχει ήδη ξεπεράσει το 20%.
* Να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των αγορών και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα,
προστατεύοντας όμως τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού. Υποστηρίζουμε την άμεση εφαρμογή
περικοπών διαρθρωτικού χαρακτήρα και τις συνεχείς προσπάθειες να ελεγχθεί η δαπάνη και να
αποφευχθούν οι καθυστερήσεις πληρωμών του δημοσίου [προς Έλληνες ιδιώτες και επιχειρήσεις], που
φτάνουν ήδη το 3% του ΑΕΠ. Πράγματι, τολμηρές φορολογικές μεταρρυθμίσεις θα έπρεπε να φέρουν
πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και να ανακόψουν τη φοροδιαφυγή.
* Να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Υποστηρίζουμε την εφαρμογή του Προγράμματος
για μια ολοκληρωμένη στρατηγική αντιμετώπισης του προβλήματος στον τραπεζικό τομέα, με ισχυρή
αποφασιστικότητα και έλεγχο του χρηματοπιστωτικού πλαισίου, καθώς και τα σχέδια για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η οποία έχει στόχο να προωθήσει το δημόσιο συμφέρον και να
σεβαστεί την επιχειρηματική αυτονομία των τραπεζών.
* Εκφράζουμε, προφανώς, τη δέσμευσή μας για ταχύτατη εφαρμογή της χρηματοπιστωτικής
στρατηγικής που περιλαμβάνει τη Συμμετοχή του Επίσημου τομέα και του Ιδιωτικού τομέα (PSI), μαζί
με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Αυτό θα βοηθήσει την Ελλάδα να επιτύχει τους απώτερους στόχους
της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και να προσφέρει τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα για να
στηρίξειτην προσαρμογή της χώρας μας και τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειές της.
Αν η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις επόμενες εκλογές στην Ελλάδα, θα παραμείνει προσηλωμένη
στους στόχους και τις βασικές πολιτικές του Προγράμματος, όπως περιγράφονται στο Μνημόνιο και
τη Χρηματοπιστωτική Συμφωνία.
Όπως ανέφερα και στην προηγούμενη επιστολή μου, εξακολουθούμε να δίνουμε «μεγάλη έμφαση στο
να επιτευχθεί άμεση Ανάκαμψη, έτσι ώστε τα δημόσια έσοδα που θα προκύψουν να μας επιτρέψουν
να πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί».
Πράγματι, δίνοντας προτεραιότητα στην Ανάκαμψη, μαζί με τους άλλους αντικειμενικούς στόχους, θα
καταστήσουμε το Πρόγραμμα πιο αποτελεσματικό και την προσπάθεια προσαρμογής πιο επιτυχή.
Έτσι λοιπόν, όπως υπογραμμίζω και στην προηγούμενη επιστολή μου, μπορεί να απαιτηθούν
τροποποιήσεις που θα εγγυηθούν την πλήρη εφαρμογή του Προγράμματος.
Και επαναλαμβάνουμε την πρόθεσή μας να φέρουμε αυτά τα ζητήματα για συζήτηση, μαζί με βιώσιμες
εναλλακτικές πολιτικές, αυστηρά μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο
η επίτευξη των στόχων του.»
http://www.iefimerida.gr/news/54329/%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%C
F%82-%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%8D-%CE%B7%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC#ixzz33kNWhdBF
XLVI.

Δικαίωση της Ισλανδίας για διαγραφή χρέους χωρίς αποζημίωση
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=339425

XLVII.

Δείτε εδώ, πως οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου εκτελούν «ευσυνειδήτως» τα καθήκοντα
τους !!! Το βίντεο αυτό είναι άκρως αποκαλυπτικό και μάλιστα είναι από βήματος βουλής !!! Ούτε η
μαφία δεν συνεδριάζει τόσο κρυψίνοα !!!
http://diaforos.blogspot.gr/2012/02/escorts.html

XLVIII.

Ε.Δ.Δ.Α. Vs Βουλή των Ελλήνων: 4-0
http://www.parapolitiki.com/2011/07/vs-4-0.html
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2.

ΠΟΛΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ – ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ:

a. Πακέτο σημαντικότερων αγωγών εστιασμένο στην πολιτική εξαπάτηση και στην αλλοίωση των εκλογών, αλλά
και για κατάχρηση εξουσίας, κατάλυσης Συντάγματος, παραβίασης δικαιωμάτων, κίνδυνου Εθνικής ασφαλείας,
κ.α. σχετικά …
I.

8/5/2014 Αίτηση εξαίρεσης υποψηφίων ΝΔ, ΧΑ, ΕΛΙΑΣ και παντός υπόπτου έσχατης προδοσίας
(Ευρωεκλογές 2014)

http://justiceforgreece.wordpress.com/2014/05/09/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B5%CE%BA
%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-2014-%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7/
b. Πακέτο σημαντικότερων μηνύσεων εστιασμένο στην πολιτική εξαπάτηση και στην αλλοίωση των εκλογών,
αλλά και για κατάχρηση εξουσίας, κατάλυσης Συντάγματος, παραβίασης δικαιωμάτων, κίνδυνου Εθνικής
ασφαλείας, κ.α. σχετικά …
I.

09/08/2010 Ανδριόπουλος Ιωάννης Έγκληση – Μήνυση – Πολιτική Αγωγή κατά Βουλευτών &
Ανώτερων Υπαλλήλων για μαζική απόδοση ιθαγένειας και ψήφο αλλοδαπών στις δημοτικές εκλογές
http://syntagmagr.blogspot.com/2010/08/blog-post_09.html
Η μήνυση μπήκε στο αρχείο, αλλά η σχετική ακυρωτική αίτηση έγινε δεκτή από το ΣτΕ ... Ανδριόπουλος
Ιωάννης: Aίτηση Ακυρώσεως και Αίτηση Αναστολής κατά μαζικής απόδοσης ιθαγένειας και
ψήφου αλλοδαπών
http://justiceforgreece.wordpress.com/%cf%83%cf%84%ce%b5/%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%b
9%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%82%ce%b9%cf%89%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b7%cf%82-a%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%ce%b1%ce%ba%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%83%ce%b5%cf%89/
Απόφαση: ΣτΕ 350/2011 – Αντισυνταγματικό το δικαίωμα ψήφου σε αλλοδαπούς
http://justiceforgreece.wordpress.com/%cf%83%cf%84%ce%b5/%cf%83%cf%84%ce%b5-3502011%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%8
4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%89%ce%bc%ce%b1/
ΚΑΙ Απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας (Ολομ.) 460/2013 – Ιθαγένεια, ψήφος αλλοδαπών κλπ
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/02/12/%ce%b7%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-4602013-%cf%84%ce%b7%cf%82%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc-%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ac/

II.

10/10/2012 ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΑΠΑΤΗΣ
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/10/12/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%83%cf%87%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b9%cf%89/
(βουλευτικές εκλογές Ιουνίου 2012 ) + Υπόμνημα
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http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/05/21/%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf
%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-2012%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%85%cf%80%cf%8c%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc/
III.

21/12/2012 ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ κατά Παπανδρέου και παντός υπευθύνου για ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
(Του Παναγιώτη Σταμάτη του Δημητρίου, Πλωτάρχη του Πολεμικού Ναυτικού ε.α. για τις εκλογές 2009)
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82
-2/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%85%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%ad%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1/
Στη Βουλή και η μήνυση του Παναγιώτη Σταμάτη κατά του ΓΑΠ & Σια
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/10/11/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84/
Σχετικο: Η καινούργια τηλεδίκη του ΣΚΑΙ
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/10/14/%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%ba%ce%b1%ce%b9/

c. Πακέτο σημαντικότερων αναφορών εστιασμένο στην πολιτική εξαπάτηση και στην αλλοίωση των εκλογών,
αλλά και για κατάχρηση εξουσίας, κατάλυσης Συντάγματος, παραβίασης δικαιωμάτων, κίνδυνου Εθνικής
ασφαλείας, κ.α. σχετικά …
I.

18/10/2010 Λυγερού – αθέτηση προεκλογικών εξαγγελιών 18/10/2010
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82
/%ce%bb%cf%85%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%8d%ce%b1%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5/

II.

04/05/2011 Λυγερού – Καταγγελία στον πρωθυπουργό 04/05/2011
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82
/%ce%bb%cf%85%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%8d%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b8%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c-05/

d. Πακέτο σημαντικότερων άλλων υλικών και βίντεο εστιασμένο στην πολιτική εξαπάτηση και στην αλλοίωση
των εκλογών, αλλά και για κατάχρηση εξουσίας, κατάλυσης Συντάγματος, παραβίασης δικαιωμάτων, κίνδυνου
Εθνικής ασφαλείας, κ.α. σχετικά …
I.

Μερικά χαρακτηριστικά αποδεικτικά βίντεο, έχουμε πολύ περισσότερα στην συλλογή μας:
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a. Δηλώσεις του σημερινού Πρωθυπουργού κ. Α. Σαμαρά, πριν και μετά την εκλογή του. Εδώ πρέπει να
θυμίσουμε και τα 18 προεκλογικά «Ζάππεια», στα οποία από αυτά που επίσημα εξαγγέλθηκαν,
σχεδόν τίποτε μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί!
Τέλος, αυτό που κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει είναι πως ένας Πρωθυπουργός δεν ξέρει τι ακριβώς
πράττουν οι υπάλληλοι του και πιο συγκεκριμένα μιλούμε για τον κ. Α. Γεωργίου, πρόεδρο της
ΕΛ.ΣΤΑΤ., που ενώ έχει παραπεμφτεί στην Δικαιοσύνη για την αλλοίωση των στατιστικών στοιχείων,
που είχε σαν αποτέλεσμα να μπει η χώρα στα παράνομα και καταστροφικά μνημόνια, το «αφεντικό»
του, τον διατηρεί αμετακίνητο στην θέση του και στο απυρόβλητο, ενώ δηλώνει ότι δεν γνωρίζει
τίποτα !!!
Είναι ποτέ δυνατόν, ένας Πρωθυπουργός να μην γνωρίζει ή να μην μπορεί να μάθει τι γίνεται στην
Χώρα του ???
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

https://www.youtube.com/watch?v=sab3shGAC28 Τι είπε ο άνθρωπος... !!!
https://www.youtube.com/watch?v=oG232FnN91w «Κολοτούμπες» … !!!
http://www.youtube.com/watch?v=whY2l9j6vKw «Κολοτούμπες» … !!!
http://www.youtube.com/watch?v=GYPRFESVHuE Υποθήκευση της Ελλάδας !!!
https://www.youtube.com/watch?v=Ec1Zp6PDjW0 Ψέματα βαρβάτα !!!
https://www.youtube.com/watch?v=0EwOBYqtOqs ΕΛ.ΣΤΑΤ. … Τι είναι αυτό ???
Δείτε παρακάτω, τα 18 σημεία της εξόδου από την κρίση της ΝΔ, που είχαν ανακοινωθεί
προεκλογικά των Εθνικών εκλογών του 2012 και είχε ο κ. Σαμαράς δεσμευτεί δημόσια να τα πράξει:
Το τι πραγματικά έπραξε, φαίνεται στην εικόνα κατωτέρω !!!
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8. http://www.youtube.com/watch?v=o2J3M-0iq2Q – ΣΑΜΑΡΑΣ: ΑΠΟΚΛΕΙΩ ΚΑΘΕ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ
ΤΟ ΠΑΣΟΚ !!!
9. http://www.youtube.com/watch?v=JxjxtGDephY - Ο Αντώνης Σαμαράς για την συγκυβέρνηση !!!
10. http://exomatiakaivlepo.blogspot.gr/2014/10/blog-post_225.html - ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ : Ο Σαμαράς
διαψεύδει τον εαυτό του...το μνημόνιο δεν τελειώνει το 2014 !!!
b. Η νέα φορολόγηση - χαράτσι στα ακίνητα αναδεικνύεται, σε μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές απάτες
των τελευταίων ετών. Και ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος φέρει ακέραια την ευθύνη για τον εμπαιγμό της
κοινής γνώμης.
Όταν, στις 23 Ιουνίου, ως υπουργός Οικονομικών ο κ. Βενιζέλος δήλωνε κατηγορηματικά ότι δεν
αντέχουν τα ακίνητα έναν επιπλέον φόρο και αντιδρούσε στις προθέσεις του προκατόχου του να
χρησιμοποιείται η ΔΕΗ ως φοροεισπρακτικός μηχανισμός, αγνοούσε τον βασικό νόμο του "Ποτέ μην
λες ποτέ!" στην πολιτική, που μετατρέπεται εύκολα σε φιάσκο και προσωπικό βατερλό. Αυτό, ακριβώς
έχει υποστεί ο υπουργός των Οικονομικών.
Αλλά όχι μόνο αυτό ! Ο κ. Βενιζέλος δεν είναι οικονομολόγος, είναι καθηγητής του Συνταγματικού
Δικαίου! Και είναι βέβαιο πως γνωρίζει, καλύτερα από τον καθένα, ότι το Σύνταγμα επιτρέπει την
φορολόγηση των εσόδων που προκύπτουν από την αξιοποίηση των ακινήτων και όχι την ατομική
ιδιοκτησία αυτή καθ΄ αυτή. Επιτρέπει, δηλαδή, τη φορολογία εισοδήματος και όχι φορολογία
(κεφαλαίου) ιδιοκτησίας...
Το χαράτσι του κ. Βενιζέλου είναι και κοινωνικά άδικο και συνταγματικά ανεπίτρεπτο, είχε έρθει σαν
έκτακτος φόρος τότε, αλλά έγινε αντισυνταγματικά μόνιμος!
1. https://www.youtube.com/watch?v=3Y2l6_fgS6Y Χαράτσι
c. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ότι με απόφαση του Ανωτάτου Γερμανικού
Δικαστηρίου, λόγο του σκανδάλου της Siemens:
« … όποιος ψηφίσει ΝΔ ή ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει ΚΛΕΦΤΕΣ και ΨΕΥΤΕΣ !!! … ».
Η δήλωση αυτή έγινε λίγο πριν πάει στην ΝΔ !!! Μετά, οι “κλέφτες και οι ψεύτες”, έγιναν δια μαγείας …
Σωτήρες !!! (Πρώτο βίντεο)
Μετά, στο δεύτερο βίντεο, παραδέχεται δημοσίως, ότι ΕΙΠΕ ΨΕΜΑΤΑ και ενώ ήξερε ότι το μνημόνιο
ήταν καταστροφή για την Χώρα και τους Έλληνες, παρά ταύτα το ψήφισε !!! Αυτό που δεν μας είπε
βέβαια, είναι γιατί το ψήφισε και γιατί έτσι καταπάτησε τον Όρκο του … να υπηρετεί την Πατρίδα ???
Εάν, αυτό δεν αποδεικνύει την πολιτική εξαπάτηση, με δόλο και πρόθεση υφαρπαγής εξουσίας μέσω
ψήφου, την εγκληματική συγκάλυψη, την έκθεση σε κίνδυνο του Λαού, την παραβίαση του
Συντάγματος και την εξαπάτηση του Ελληνικού Λαού, με σκοπό την εκχώρηση κυριαρχικών
Δικαιωμάτων στον εχθρό και την εσχάτη προδοσία, τότε τι τα αποδεικνύει ???
Και μάλιστα, κατά δήλωση του: «Το ήξεραν όλοι» !!! (Επίσης, η φράση «κατά συνθήκη ψεύδος», σε
τόσο σοβαρά Εθνικά θέματα, τι πραγματικά μπορεί να υπονοεί???)
1. https://www.youtube.com/watch?v=8laSLyp3V1c ΝΔ ή ΠΑΣΟΚ = ΚΛΕΦΤΕΣ & ΨΕΥΤΕΣ
2. http://justiceforgreece.wordpress.com/2014/02/02/%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%8
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%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b7%ce%b5%ce%af%cf%80%ce%b1-%cf%88/
Αποδοχή Εσχάτης προδοσίας !!!
d. Δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου, του τέως υπουργού Οικονομικών κ. Γ.
Παπακωνσταντίνου και του τέως υφυπουργού οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη , πριν και μετά την εκλογή
τους:
1.
2.
3.
4.

https://www.youtube.com/watch?v=MNJ7G4EHmkw Δεν έχουμε ανάγκη το ΔΝΤ
https://www.youtube.com/watch?v=4pC_d1M82uQ Καστελόριζο: Είσοδος στο ΔΝΤ
https://www.youtube.com/watch?v=lnODZB6Zh44 Κανένα πάγωμα μισθών …
https://www.youtube.com/watch?v=Zuhkriu6hCA Λεφτά υπάρχουν !!!
5. https://www.youtube.com/watch?v=c8GAle7VOmw Σε δυο χρόνια, βρήκε πετρέλαιο!
(Κύριε Παπανδρέου, όταν δηλώνατε, ότι Ελλάδα δεν έχει πετρέλαιο, κάποιο Καθηγητή του Πανεπιστήμιου
Πατρών, επονόματι Αβραάμ Ζεληλίδη, τον ξέρατε ??? Διότι, εκείνος και με την πανεπιστημιακή ιδιότητα του,
επέμενε και συνεχώς ενημέρωνε το κράτος, ότι η Ελλάδα όσον αφορά το πετρέλαιο και τους
υδρογονάνθρακες, είναι από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου !!! Λοιπόν, πως είναι δυνατόν, εσείς σαν
Πρωθυπουργός τότε, να μην ξέρατε τίποτα ???)

e. Το πρώτο βίντεο στο οποίο περιγράφεται ιστορικά, το πώς γίνονταν και γίνονται οι αλλοιώσεις των
εκλογών στην Ελλάδα και γίνεται ειδικά μνεία στην αδιαφάνεια, με την οποία η ιδιωτική εταιρεία (στις
δημόσιες εκλογές – με ποια εμπιστοσύνη???) Singular Logic μονοπωλεί την παροχή υπηρεσιών, σε
περιόδους εκλογών, όπως και τον πραγματικό ρόλο των δημοσκοπήσεων προ των εκλογών.
Γνωρίζετε ότι εάν το software που χρησιμοποιεί η ανωτέρω εταιρεία είναι «πειραγμένο», δύναται στις
δόκιμες του να δίδει σωστά αποτελέσματα, ενώ την ημέρα των εκλογών, τα δεδομένα να
«μαγειρεύονται» κατάλληλα, έτσι ώστε να βγει ένα «επιθυμητό» αποτέλεσμα ???
Συνεπώς, η κρίσιμη ερώτηση είναι, μια και ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως οι εκλογές μονοπωλιακά
έχει ανατεθεί στην εν λόγο ιδιωτική εταιρεία, συμφερόντων της πλουτοκρατίας, εάν ποτέ έχει γίνει
έλεγχος (όχι δοκιμή – διότι προγραμματιστικά μπορεί να οριστεί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
που να λειτούργει όπως θα έπρεπε, ενώ σε ένα άλλο χρονικό διάστημα να βγάζει επιλεκτικά τα
αποτελέσματα) σε αυτό το σύστημα και ειδικότερα στο πως ακριβώς λειτούργει το software της εν
λόγο εταιρείας, την ημέρα των εκλογών (και ειδικά τις μεταμεσονύκτιες ώρες) και εάν έχει γίνει τέτοιος
έλεγχος, πως ακριβώς έγινε και ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτού του έλεγχου ???
Τέλος, να Σας υπενθυμίσουμε, ότι η παρουσία αντιπρόσωπων της Δικαιοσύνης ή των κομμάτων, μέσα
στην εν λόγο εταιρεία (που δεν νομίζουμε να επιτρέπεται από ίδια την εταιρεία ή εάν επιτρέπεται θα
είναι περιορισμένη σε ένα συγκεκριμένο χώρο), ΔΕΝ προστατεύει τις εκλογές από το ανωτέρω σενάριο
και ούτε έχει ορατά αποτελέσματα, έτσι ώστε κάποιος αρμόδιος για την διασφάλιση της διαφάνειας
των εκλογών, να μπορεί να αντιληφτεί την νοθεία !!!
Η Δικαιοσύνη και το Ελληνικό κράτος, πως διασφαλίζουν νομικά και ελεγκτικά, ότι ένα τέτοιο σενάριο
σαν το ανωτέρω, δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί στις εκλογές ??? Προβλέπεται η αποτροπή ενός
τέτοιου σεναρίου, από το αναγνωρισμένο πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
ISO27001:2005 που έχει ζητηθεί από το υπουργείο εσωτερικών να τηρεί η εταιρεία Singular Logic???
Το δεύτερο βίντεο, περιλαμβάνει την λογική που οι κυβερνώντες μετεκλογικά, στα μάτια του Λαού
μετατρέπουν την καθολική ήττα τους σε νίκη !!! Επίσης, το βίντεο εξηγεί τις συνεχείς και κατ’
εξακολούθηση ανομίες, ειδικά του κ. Ε. Βενιζέλου, τον πρωτεργάτη του άρθρου 86 του Συντάγματος
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και του νόμου ν. 3126/2003 περί ευθύνης υπουργών, που είναι αμφότερα άκυρα και αντισυνταγματικά (με τον εφαρμοζόμενο τρόπο) και που αφορούν πληθώρα παράνομων κινήσεων του: 1)
Την αποδοχή του «bonus» των 50 εδρών και την αλλαγή αυτού, σαν Δημοκρατικό μέτρο (αυτό
αλλοιώνει αυτομάτως την Λαϊκή βούληση) !!! 2) Την απάτη με την μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ΕΛΙΑ !!!
Δηλαδή, έτσι παραγράφει (υπεξαιρεί) τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και ενώ προφασίζεται ότι η ΕΛΙΑ δεν είναι
ΠΑΣΟΚ, ενώ παρά ταύτα συνεχώς στις δηλώσεις του, χρησιμοποιεί τα ποσοστά της ΕΛΙΑΣ, σαν
ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και επιβεβαίωσης της πολικής του !!! Παραδέχεται λοιπόν, εμμέσως πλην σαφώς,
ότι η ΕΛΙΑ είναι το ΠΑΣΟΚ, άρα ο ίδιος και οι συνεργάτες του, έχουν διαπράξει σωρεία ποινικών
αδικημάτων, όπως … καταδολίευση και εξαπάτηση του εκλογικού σώματος !!!
Βάση της λογικής των ίδιων των κυβερνώντων (ακόμη και υπολογίζοντας παρανόμως την ΕΛΙΑ): Οι αντίμνημονικές δυνάμεις στην βουλή είναι στο 45,48 %, ενώ οι μνημονικές δυνάμεις είναι μόλις 30,77 %,
δηλαδή, υπάρχει ένα περίπου 15 % υπέρ των αντι-μηνμονιακών, ενώ πραγματικά οι μνημονιακοί
κυβερνώντες (που με περαιτέρω ανάλυση, αποδεικνύεται ότι έχουν μόνον το 15% του συνολικού
πληθυσμού του Λαού μαζί τους) ετσιθελικά, συνεχίζουν το καταστροφικό έργο τους, παρόλο που
πλέον ΔΕΝ έχουν την Λαϊκή εντολή !!!
Επίσης, το δημοψήφισμα για την Ε.Υ.Α.Θ., ήταν ένα ηχηρότατο χαστούκι κατά των κυβερνώντων και
ειδικά του ιδίου του κ. Α. Σαμαρά !!!
Τέλος, αναφέρεται, ότι για να την γλυτώσουν οι υπεύθυνοι κυβερνώντες, ίσως μας οδηγήσουν και σε
πόλεμο, πράγμα που και ο Λαός φοβάται!!!
1. https://www.youtube.com/watch?v=ZX_bk-Lb_yU&list=UUFbRfPGLp-EsXtB8MLWQ3Eg
2. https://www.youtube.com/watch?v=yJAunqf86wM&list=UUFbRfPGLp-EsXtB8MLWQ3Eg
II.

Μερικά χαρακτηριστικά αποδεικτικά δημοσιεύματα, έχουμε πολύ περισσότερα στην συλλογή μας:
a. Βουλευτικές εκλογές 2012: Καταγγέλλουν νοθεία οι Ανεξάρτητοι Έλληνες!
http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2012/05/2012_06.html
b. Π. Καμμένος: Καταγγελία για νοθεία στον Αρειο Πάγο
Καταγγελία για νοθεία στον Άρειο Πάγο κατάθεσε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος
Καμμένος. Σύμφωνα με τον κ. Καμμένο η καταγγελία κοινοποιήθηκε στον πρόεδρο του ανώτατου
δικαστηρίου.
http://www.skai.gr/news/politics/article/202291/p-kammenos-kataggelia-gia-notheia-ston-areio-pago/
c. Βουλευτικές Εκλογές 2012: Μήνυση, υπόμνημα, πρόσκληση
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/05/21/%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85
%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-2012%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC/
d. Ο ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του στον Τάσο Γιαννίτση, ζητά στοιχεία για το αδιάβλητο των εκλογών –
απαιτείται ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.
http://olympia.gr/2012/05/04/%CE%BF-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-
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%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD/
e. Λεφτά δεν υπάρχουν ούτε για ψηφοδέλτια – «Όποιος θέλει να κατέβει στις εκλογές, ας πληρώσει»
λέει το ΥΠ.ΕΣ.
http://e-rodios.blogspot.gr/2012/04/blog-post_8698.html
f.

Σοβαρότατη καταγγελία για νοθεία στις εκλογές!!!
Περίεργα πράγματα! Με κοινή επιστολή τους, εννιά (-9-) υποψήφιοι βουλευτές (!) κι όχι κάποιος
"σχολιαστής", απευθύνονται στον Έφορο των Δικαστικών Αντιπροσώπων και του επισημαίνουν ότι
αναμένονται "ασυνήθιστες μεθοδεύσεις προς όφελος συγκεκριμένου υποψηφίου"
http://taxalia.blogspot.gr/2012/05/blog-post_4696.html

g. Η ΝΟΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ …
http://neotera.wordpress.com/2012/04/30/%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7/
h. ΕΚΛΟΓΕΣ 2012: Συνεχίζονται τα… Ανεξήγητα με τις εκλογές και τους εγεγραμμένους…
http://olympia.gr/2012/05/08/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE
%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF/
i.

ΛΕΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΘΑΜΕΝΟΙ...;;; ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΟΙ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΚΤΑΜΗΝΟΥ,,,!!! 2,3 ΕΚΑΤΟΜΜΜΥΡΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ
ΑΝΩ ΤΩΝ 70 ΕΤΩΝ...
http://www.stoxos.gr/2014/05/23-70.html
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3.

ΑΝΤΕΘΝΙΚΕΣ/ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ, ΚΑΤΟΧΗ «ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ» ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ –

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΙΔΟΥΣ, ΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗΣ:

Αυτόματα περιλαμβάνονται, όλα τα ανωτέρω, περί έσχατης προδοσίας, περί πολίτικης εξαπάτησης και περί
αλλοίωσης εκλογών.
a. Πακέτο σημαντικότερων αποφάσεων εστιασμένο στις Αντεθνικές/Αντιπατριωτικές συμπεριφορές, κατοχή
«ευαίσθητων» απορρήτων εγγράφων – ενδεχόμενη κατασκοπία, αλλά και για κατάχρηση εξουσίας,
κατάλυσης Συντάγματος, παραβίασης δικαιωμάτων, κίνδυνου Εθνικής ασφαλείας, κ.α. σχετικά και πρόκληση
της δημοσιάς αιδούς, οργής και αγανάκτησης …
I.

ΣτΕ 366/2014: Παράνομες οι κατασχέσεις εξπρές από την εφορία !!! …
http://www.kontranews.gr/index.php/koinonia/item/1784-paranomes-krithikan-oi-katasxeseis-expres-stiskatatheseis-ofeileton.html
Το κατοχικό καθεστώς, για να μπορέσει να συνεχίσει το ολέθριο έργο του και την ανελέητη
φοροεισπρακτική του, προσέβαλε την ανωτέρω απόφαση και εξέδωσε την ΣτΕ 2080-2014 (Τμήμα Στ΄,
Επταμελής Σύνθεση), όπου σε αντίθεση με την ανωτέρω απόφαση, κρίνεται νόμιμη η διάταξη του άρθρου
30 του ΚΕΔΕ και συνεπώς, οι εφορίες μπορούν να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο και την
γενοκτονία των Ελλήνων!!! Προσέχτε, όμως κάτι πολύ βασικό, που κανένα δικαστήριο δεν έλαβε υπ’ όψιν,
γιατί ποτέ δεν του τέθηκε (πράγμα που προσωπικά θεωρούμε καθαρά υπεκφυγή) !!! ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ 24-11-2011, ΕΚΡΕΜΜΕΙ Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ !!!
Επίσης, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που συνεργάζονται και εκτελούν αυτές τις ολέθριες εντολές,
παραβιάζουν τα άρθρα 24 και 25 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα ν. 3528/2007, διότι εκτελούν εντολές
«προδήλως παράνομες ή αντι-συνταγματικές» και μπορούν να καταγγελθούν, για συνεργεία,
συναυτουργία και ηθική αυτουργία σε εσχάτη προδοσία και γενοκτονία. Οπότε και βάση του ίδιου
κώδικα τίθενται σε υποχρεωτική αργία και μπορεί ο Πολίτης που κάνει την καταγγελία να απαιτήσει την
οριστική απόλυση τους !!!

II.

2/5/2014 Απόφαση-σταθμός στα Ιωάννινα: Αντισυνταγματική η αυτόφωρη σύλληψη και διαδικασία για
χρέη προς το Δημόσιο! …
http://www.planetnews.gr/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BD/

III.

16/04/2013 Όταν οι φόροι δεν είναι ανταποδοτικοί, τότε ... το κράτος χάνει !!!
Κατεβάστε και όλα τα περιεχόμενα, των συμπεριλλαμβανομένων συνδέσμων !!! …
http://alampasis.blogspot.gr/2014/04/blog-post.html

IV.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων με την υπ’ αριθμόν 210/2014 απόφασή του, έκρινε
αντισυνταγματική τη νομοθετική διάταξη για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
http://www.lawnet.gr/news/mon-pr-xanion-dikastiki-prostasia-tis-akinitis-periousias-kai-xoris-tin-katabolitou-enfia-32623.html

V.

Σ.τ.Ε 1032/2013: Αντισυνταγματική η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από το Σ.Δ.Ο.Ε.
Ανοιχτή επιστολή προς κάθε Έλληνα Δικαστικό Λειτουργό ǁ IRI WOLF© 2014 ǁ Σελίδα 158 από 208

Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/03/27/%CF%83-%CF%84-%CE%B5-10322013%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF
%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B7%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B5/
b. Πακέτο σημαντικότερων αγωγών εστιασμένο στις Αντεθνικές/Αντιπατριωτικές συμπεριφορές, κατοχή
«ευαίσθητων» απορρήτων εγγράφων – ενδεχόμενη κατασκοπία, αλλά και για κατάχρηση εξουσίας,
κατάλυσης Συντάγματος, παραβίασης δικαιωμάτων, κίνδυνου Εθνικής ασφαλείας, κ.α. σχετικά και πρόκληση
της δημοσιάς αιδούς, οργής και αγανάκτησης …
I.

Αγωγή πολιτών κατά του Θ. Πάγκαλου
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ad%cf%82/%ce%b1%ce%b3%
cf%89%ce%b3%ce%ae-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%cf%8e%ce%bd%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b8%cf%80%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85/

c. Πακέτο σημαντικότερων μηνύσεων εστιασμένο στις Αντεθνικές/Αντιπατριωτικές συμπεριφορές, κατοχή
«ευαίσθητων» απορρήτων εγγράφων – ενδεχόμενη κατασκοπία, αλλά και για κατάχρηση εξουσίας,
κατάλυσης Συντάγματος, παραβίασης δικαιωμάτων, κίνδυνου Εθνικής ασφαλείας, κ.α. σχετικά και πρόκληση
της δημοσιάς αιδούς, οργής και αγανάκτησης …
I.

18/07/2011 – 126 πολίτες και 150 μάρτυρες – μήνυση για την αστυνομική αυθαιρεσία σε σχέση με τα
γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων και των μεγάλων, μαζικών
διαδηλώσεων τις 15,28,29/6/2011 στο Σύνταγμα και τους γύρω δρόμους και περιοχές, για την χρήση
απρόκλητης, δολοφονικής βίας και τη ρίψη χημικών, εκρηκτικών και λοιπών όπλων (πέτρες, ξύλα,
μάρμαρα κ.α.) που συστηματικά, οργανωμένα και αδιάκοπα και χρησιμποίησε η ΕΛ.ΑΣ. κατά τις πιο
πάνω ημερομηνίες, κορυφώνοντας σε ένταση και έκταση το πογκρόμ που πραγματοποιήθηκε την
29/6/2011.
http://www.amesi-dimokratia.org/it/comunicati/item/508%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1

II.

17/05/2012 Μήνυση κατά ΑΤΕ για τα δάνεια των κομματων Ο σύλλογος “Ελληνες Φορολογούμενοι”
κατέθεσε στην Εισαγγελία Αθηνών, μηνυτήρια αναφορά (Γ2012/1722) κατά παντός υπευθύνου στελέχους
της διοίκησης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος , με την οποία καλεί τον Εισαγγελέα να ερευνήσει την
ύπαρξη ευθυνών στελεχών της Τράπεζας, σχετικά με την υπόθεση δανεισμού πολιτικών κομμάτων.
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%822/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89/
Δείτε Τη μηνυτήρια αναφορά σε μορφή pdf
https://docs.google.com/a/shaolin.com.gr/file/d/1dzce44I7UX5G2cT_Remp4ZGziwg5IEg6N5efSj0fW_vnJo1JRp4G7JeINnY/edit?pli=1
Δείτε Το κείμενο της μηνυτήριας αναφοράς, μαζί με τους σχετικούς συνδεσμους
http://www.forologoumenos.gr/permalink/17220.html
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III.

25/05/2012 Μήνυση κατά ΠΑΣΟΚ και ΝΔ από το Χωνί, μήνυση κατά παντός υπευθύνου στελέχους του
ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ καθώς και κατά παντός υπευθύνου στελέχους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
και του Υπουργείου Οικονομικών για το αδίκημα της απιστίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου
αναφορικά με τις κρατικές χρηματοδοτήσεις των κομμάτων αυτών
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/05/29/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%87%cf%89%ce%bd%ce%af/

IV.

06/06/2012 Μήνυση κατά τραπεζών, αρχηγών κομμάτων, πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας κλπ
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/11/19/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%b6%cf%8e%ce%bd%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b7%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89/
ΕΧΩ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΥΣ ΖΗΤΩ ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΩ ΜΑ ΔΕΝ ΜΕ ΚΑΛΟΥΝ !!!
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/07/15/%ce%b5%cf%87%cf%89%ce%b5%ce%be%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf/

V.

09/06/2012 Χάρρυ Κλυνν: Άμεση σύλληψη του κ. Πάγκαλου και προσαγωγή του σε ανάκριση…
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/06/10/%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%81%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%85%ce%bd%ce%bd-%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%83%cf%8d%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%cf%80%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb/

VI.

11/06/2012 ΕΒΕΑ και ΕΕΑ μήνυσαν την Τράπεζα της Ελλάδας για το κούρεμα … (αποθεματικά των
ταμείων)
Είχαν προηγηθεί: ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνώνς, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, ο Πανελλήνιος
Ιατρικός Σύλλογος, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου,
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, ο Φαρμακευτικός
Σύλλογος Αττικής, οι Νοσοκομειακοί Γιατροί , το ΕΕΘ κλπ
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/06/13/%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf%ce%b5%ce%b2%ce%b5%ce%b1-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac/

VII.

28/06/2012 Μήνυση κατέθεσε αξιωματικός για τις επιπτώσεις του PSI στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/06/30/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ad%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b5%ce%b1%ce%be%ce%b9%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5/

VIII.

04/07/2012 Η μήνυση του Μ. Λώλου στα ΜΑΤ
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/07/04/%ce%b7%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%bb%cf%8e%ce%bb%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%84-2/
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IX.

18/1/2013 Μήνυση κατά Ευ.Βενιζέλου για κατασκοπεία και παραβίαση μυστικών του κράτους (ΠΚ 146149) του Δημ. Αντωνίου
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/01/19/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%ce%b5%cf%85%ce%b2%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b6%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80/

X.

18/1/2013 Παντελής Γιαμαρέλλος κατά Ε. Βενιζέλου για έσχατη προδοσία, παράβαση νομοθεσίας περί
κρατικών απορρήτων, παράβαση υπηρεσιακού απορρήτου, διατάραξη ειρήνης πολιτών κλπ
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%822/%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ae%cf%82%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%82%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%ce%b5%ce%b2%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b6%ce%ad%ce%bb%ce%bf/

XI.

25/1/2013 Και τρίτη μήνυση κατά Ευάγγελου Βενιζέλου για την δήλωση περί κατοχής
αμυντικών σχεδίων του Ιγνατίου Καραθεοδώρου του Δημητρίου, απόστρατου αξιωματικού της Πολεμικής
Αεροπορίας
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/01/27/%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%ce%b5%cf%85%ce%ac%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%b2%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b6/

XII.

10/07/2013 Μηνυτήρια αναφορά για τα δάνεια των κομμάτων
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/07/10/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%8
1%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd%ce%ba%ce%bf/

d. Πακέτο σημαντικότερων αναφορών εστιασμένο στις Αντεθνικές/Αντιπατριωτικές συμπεριφορές, κατοχή
«ευαίσθητων» απορρήτων εγγράφων – ενδεχόμενη κατασκοπία, αλλά και για κατάχρηση εξουσίας,
κατάλυσης Συντάγματος, παραβίασης δικαιωμάτων, κίνδυνου Εθνικής ασφαλείας, κ.α. σχετικά και πρόκληση
της δημοσιάς αιδούς, οργής και αγανάκτησης …
I.

18/10/2010 Λυγερού – διαμαρτυρία κατά εισαγγελέα 18/10/2010
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82/%c
e%bb%cf%85%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%85%cf%81%ce%af%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%ad%ce%b1-18/

II.

18/10/2010 Λυγερού κατά πολιτικών και ιερέων-18/10/2010
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82/%c
e%bb%cf%85%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%ad%cf%89%ce%bd-18102010/

III.

28/02/2011 Λυγερού: Καταγγελία περί Συλλογικής Ευθύνης 28/02/2011
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http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82/%c
e%bb%cf%85%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%8d%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5/
IV.

18/03/2011 Λυγερού κατά της βουλής για την μη άσκηση ποινικών διώξεων 18/03/2011
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82/%c
e%bb%cf%85%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b7%ce%bd-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/

V.

06/04/2011 Λυγερού: αίτηση/διαμαρτυρία (περί μη παρέμβασης της δικαιοσύνης) 06/04/2011
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82/%c
e%bb%cf%85%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%8d%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%c
f%85%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%bc/

VI.

18/11/2012 ΑΝΑΦΟΡΑ του Ιωάννη Αποστολίδη, π. δικηγόρου, για να εκδοθούν καταλογίστηκες πράξεις
κατά όσων έλαβαν από το δημόσιο αποδοχές μεγαλύτερες από εκείνες των πρόεδρων των
ανώτατων δικαστήριων
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82/%c
e%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%b9%cf%89%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b7%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b7-%cf%80%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b7%ce%b3/

VII.

23/12/2013 Αναφορά Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου στην επιτροπή αναφορών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. (Ε.Ε.)
http://justiceforgreece.wordpress.com/2014/01/07/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%a
c-%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%cf%89%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf/

VIII.

21/1/2014 Αναφορά οργανώσεων και συνδικάτων από ολόκληρη την Ευρώπη για παραβίαση
ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ελλάδα (Ε.Ε.)
http://justiceforgreece.wordpress.com/2014/01/22/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%a
c-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd%ce%b1%cf%80/

IX.

19/06/2012 Αναφορά του Ι.Σ.Α. στον ΟΗΕ APPLICATION – REFERENCE TO THE U.N (Ε.Ε. και ΟΗΕ)
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/06/21/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%a
c-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b9-%cf%83-%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%b7%ce%b5-application-reference-to-the-u-n/

X.

14/07/2012 Επιστολή Γεριτσίδου στον ΟΗΕ /Yeritsidou’s letter to the UN (ΟΗΕ)
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/07/16/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b
b%ce%ae-%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%84%cf%83%ce%af%ce%b4%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bf%ce%b7%ce%b5-yeritsidous-letter-to-un/
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e. Πακέτο σημαντικότερων δημοσιευμάτων και βίντεο εστιασμένο στις Αντεθνικές/Αντιπατριωτικές
συμπεριφορές, κατοχή «ευαίσθητων» απορρήτων εγγράφων – ενδεχόμενη κατασκοπία, αλλά και για
κατάχρηση εξουσίας, κατάλυσης Συντάγματος, παραβίασης δικαιωμάτων, κίνδυνου Εθνικής ασφαλείας, κ.α.
σχετικά και πρόκληση της δημοσιάς αιδούς, οργής και αγανάκτησης …
I.

Γιατί να πληρώνουμε φόρους;
«Οι φόροι έχουν μια και μοναδική ηθική θεμελίωση: την αρχή της ανταποδοτικότητας.»
«Αν λοιπόν δεχθούμε ότι η ανταποδοτικότητα είναι η βάση της φορολογίας και ότι ο θεμελιώδης ρόλος
του κράτους είναι ο εποπτικός, τότε είναι προφανές ότι το Ελληνικό κράτος δεν έχει απολύτως κανένα
δικαίωμα να απαιτεί έστω και μισό ευρώ από κάθε πολίτη. Διότι απλούστατα το κράτος τα τελευταία έτη
έχει κυριολεκτικά εγκαταλείψει τον εποπτικό ρόλο ο οποίος έχει περάσει στα χέρια διαφόρων ομάδων που
διαμορφώνουν μια καθημερινότητα ανάλογα με τις προθέσεις τους και χωρίς καμιά αναφορά στην ύπαρξη
ενός γενικότερου πλαισίου κανόνων.»
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=8155

II.

Για τη φορολογική ανταποδοτικότητα …
http://www.kathimerini.gr/26735/opinion/epikairothta/politikh/gia-th-forologikh-antapodotikothta

III.

Η μεγάλη «αλητεία», του υπουργείου οικονομικών, δια μέσου του Γ.Γ. εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη !!!
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Ο οποίος βγήκε τον Ιανουάριο 2014 και δήλωσε, για μια άτυπη συμφωνία με την Εφορία, που μπορούν να
έχουν όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Τότε είπε:
«Στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι δεν έχουν ούτε τα ουσιαστικά δεδομένα για να μπορέσουν να
μπουν σε ρύθμιση [...] τότε θα πρέπει να κάνουμε μια άτυπη συμφωνία, να δηλώσουν τι περίπου μπορούν
να πληρώσουν -φυσικά κάποιο ποσό που να έχει κάποια αξία, με την έννοια να μειώνει την οφειλή τους»
Εμείς, έχουμε αδιάσειστα στοιχεία, όπου έγινε ακριβώς το αντίθετο και ενώ ο φορολογούμενος, πήγε
στην εφορία και δήλωσε εγγράφως μεταξύ άλλων, ποια είναι η φοροδοτική ικανότητα του (που ήταν
απόλυτα στα πλαίσια της λογικής για την αποπληρωμή του χρέους) και πλήρωσε, τον Φεβρουάριο η
εφορία του έκανε κατάσχεση σε σχεδόν όλο το εισόδημα του, αφήνοντας τον κυριολεκτικά να πεθάνει,
αυτόν και το ανήλικο τέκνο του !!!!
Και παρόλο που έχει απευθυνθεί και στον ίδιο τον κ. Χ. Θεοχάρη, πάλι εγγράφως και πάλι με
πρωτόκολλο, ΔΕΝ έλαβε καμία απάντηση!!! Την μόνη απάντηση που πήρε ήταν από την διεύθυνση
εφαρμογής είσπραξης εσόδων, όπου τον ενημέρωναν απλά ότι η εφορία πρέπει να εισπράττει τα
χρωστούμενα και δεν έχει την υποχρέωση να ερευνά από πού προέρχονται τα χρέη αυτά (δηλαδή ακόμη
και εάν προέρχονται από υπεξαίρεση, απάτη ή Εθνική προδοσία), ούτε να δίνει λογαριασμό στον
φορολογούμενο, αλλά ούτε και να του λέει ποια είναι η ανταποδοτικότητα των φόρων του!!!
Μα το πιο αστείο, αλλά και συνάμα τραγικό στις απαντήσεις που του εστάλησαν, ήταν η απάντηση στην
ερώτηση του φορολογούμενου, που ρωτούσε εάν είναι νόμιμα αυτά που οι υπάλληλοι της εφορίας
πράττουν και για το ερώτημα αυτό, έλαβε την σοκαριστική απάντηση, ότι κανείς δεν ξέρει πραγματικά
εάν ότι πράττουν οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι νόμιμο !!! – ΗΜΑΡΤΟΝ !!!
Προφανώς, η προϊσταμένη που απάντησε έτσι, σίγουρα είναι συνεργός στην εσχάτη προδοσία που
τελείται αυτή την στιγμή στην Χώρα – διότι δεν είδε τίποτα που προδήλως (ν. 3528/2007, άρθρα 24 και 25)
να δείχνει παράνομο ή αντι-συνταγματικό (ενώ μετά παραδέχεται ότι κανείς δεν ξέρει τι είναι νόμιμο και
τι όχι, από όσα πράττονται) και ως όφειλε βάση του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα να το καταγγείλει και να
σταματήσει την είσπραξη, οπότε και ο φορολογούμενος, προτίθεται πολύ σύντομα να την μηνύσει, μαζί
με πολλούς άλλους συμπεριλαμβανόμενου και του Χ. Θεοχάρη και να ζητήσει αποζημίωση μαμούθ για
την ζημία που του προκάλεσαν και από αυτούς, αλλά και από το Ελληνικό Δημόσιο γενικότερα … Τέλος,
θα στείλει σχετική αναφορά και στον ΟΗΕ !!!
Όλα τα στοιχεία είναι στην διάθεση σας, εάν μας τα ζητήσετε !!!
http://www.skai.gr/news/finance/article/249739/theoharis-atupi-sumfonia-me-tin-eforia-boroun-naehoun-osoi-den-boroun-na-plirosoun/
Ειδικά, δε όσο αφορά τον Γ.Γ. Εσόδων του υπουργείου οικονομικών Χάρη Θεοχάρη, υπάρχει για αυτόν
επιπλέον της συνέργειας και συναυτουργίας σε εσχάτη προδοσία και το σοβαρότατο θέμα της
επιλεκτικής εφαρμογής του νόμου, όταν ο ίδιος εξαπολύει μπαράζ κατασχέσεων και πλειστηριασμών
στους καθημερινούς τίμιους βιοπαλαιστές Έλληνες, ενώ προστατεύει και διατηρεί στο απυρόβλητο τα
μεγάλα κεφάλαια και συμφέροντα …. Δείτε, τον σύνδεσμο που ακολουθεί !!!
Χ. Θεοχάρης: Ο άνθρωπος που έστελνε φυλακή τίμιους Έλληνες…
http://olympia.gr/2014/05/28/%CE%BF%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85Ανοιχτή επιστολή προς κάθε Έλληνα Δικαστικό Λειτουργό ǁ IRI WOLF© 2014 ǁ Σελίδα 164 από 208
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%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BD%CE%B5%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82/
Και το αισχρότερο όλων είναι ότι αυτός ο «άνθρωπος», αν λέγεται άνθρωπος, έχει και την απαίτηση να
εισπράξει 5,000,000 €, βάση συμβολαίου για τις δολοφονικές «υπηρεσίες» του …. !!! Μα καλά, τελικά
Δικαιοσύνη ΔΕΝ υπάρχει … ???
http://olympia.gr/2014/06/14/5%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CE%B8%CE%B1-%CE%B4%CF%8E%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%85/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Τώρα και μετά τις εκλογές, αφού είδαν οι κυβερνώντες ότι το χάνουν το «παιγνίδι» και «ναυαγούν», οπότε
πλέον και θα γίνει επιτακτική η ανάγκη της δίκης τους για εσχάτη προδοσία, τόσο το υπουργείο
οικονομικών, όσο και ο τέως πρόεδρος των τραπεζών κ. Προβόπουλος (άλλος ένας συνεργός και
συναυτουργός στην εσχάτη προδοσία), έχουν αρχίσει να μας «βομβαρδίζουν», με νέες τάχα ευνοϊκές
ρυθμίσεις, τόσο σε εφορία, όσο και στις τράπεζες …
Όμως, εάν δείτε τις νέες ρυθμίσεις με προσοχή, θα διαπιστώσετε, ότι αυτές είναι προσχηματικές, διότι δεν
«κουρεύουν» τα χρέη, όπως θα έπρεπε, λόγο τις βιαίας αλλαγής των συνθηκών ζωής προς τα κάτω (Η
«ισοτιμία» αγοραστικής αξίας και αξίας χρήματος, έχει δραματικά αλλάξει {π.χ. ένα σπίτι πριν τα μνημόνια
είχε 365,000 €, ενώ τώρα δεν μπορεί να πουληθεί ούτε στα 150,000 €}, αρ. 388 ΑΚ), αλλά παρατείνουν τα
χρέη με σκοπό την μεγαλύτερη κερδοφορία από αυτά, εις βάρος του Λαού !!! Άρα, για μια ακόμη φορά
θα πλουτίσουν αδικαιολογήτως!!!
Επίσης, από τις αρχές του 2015, έρχονται νέα μέτρα που θα αποτελειώσουν το όποιο εισόδημα των
Ελλήνων, άρα και πάλι, ακόμη και με τις προσχηματικές νέες ρυθμίσεις, οι Έλληνες δεν θα μπορούν να
αντεπεξέλθουν σε αυτά που τους ζητούνται (τα παράνομα και αντι-συνταγματικά που ζητούνται και που
παραβιάζουν κάθε δικαίωμα του Πολίτη, συμπεριλαμβανομένων και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του), με αποτέλεσμα να χάσουν την όποια περιούσια τους που μόχθησαν μια ζωή να αποκτήσουν !!!
Απλά, οι κυβερνώντες, με τις προσχηματικές ευνοϊκές ρυθμίσεις τους, προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο,
για να ολοκληρώσουν το ολέθριο και ελεεινό έργο τους, για λογαριασμό του εχθρού και κατακτητή της
Χώρας.
Τέλος, κανένας δεν μπορεί να μας εξηγήσει, την παραλογία – ληστρική διάταξη του υπουργείου
οικονομικών, να έχει εγκρίνει διάταξη, κατά την οποία σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, εάν ένας
φορολογούμενος χρωστά χρήματα προς το δημόσιο, να μπορεί να «αποπληρώσει» το χρέος του αυτό, με
κάποια ακίνητη περιουσία του, όμως αυτή θα πρέπει να λογιστεί πολύ-πολύ χαμηλότερα από την
αντικειμενική αξία της (είναι και αντι-συνταγματικό επιπλέον, διότι δεν προστατεύεται η περιουσία και
είναι κατά των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διότι εμμέσως πλην σαφώς δεν μπορείς να διαχειριστείς την
περιουσία σου, αλλά την διαχειρίζονται άλλοι – δημόσιο, το οποίο μέσω «αντικειμενικών αξίων» , για
καθαρά φορομπηχτικούς λόγους καθορίζει και την αξία της περιουσίας, που όμως δεν την δέχεται, όταν
του δίνει κάποιος το ακίνητο του έναντι χρεών)!!!
Έχουμε, εγγράφως απευθυνθεί σε κάποιες ΔΟΥ και στον ίδιο τον Χάρη Θεοχάρη, να μας εξηγήσει το
«γιατί» και τους έχουμε ενημερώσει, ότι δεν μπορεί με την «βούλα» και την «υπογραφή» του δημοσίου,
ένα ακίνητο να θεωρείται ότι έχει μια αντικειμενική αξία, που πάνω σε αυτή να φορολογούμαστε, ενώ
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όταν πρόκειται να το δώσουμε στο δημόσιο, εκείνο να διαφωνεί στην αξία αυτή και να θέλει να το πάρει
κοψοχρονιά !!! Διότι, εάν δεχτούμε κάτι τέτοιο, τότε η εφορία μας οφείλει δικαίως και νομιμοτόκως, όλα
τα κατεβληθέντα σε φόρους, που κατεβληθήσαν τόσα χρόνια και προέρχονται από την διαφορά της
αντικειμενικής αξίας και της αξίας που το δημόσιο παίρνει το ακίνητο, προκειμένου να αποπληρωθούν
χρέη προς αυτό!!!
Επίσης, μια άλλη καίρια ερώτηση σχετική με τα ανωτέρω που θέσαμε, είναι το με ποια αντικειμενική αξία
θα λογίζεται το ακίνητο ??? Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας, που βλέποντας την αδυναμία τους να
πληρώσουν τους φόρους τους (οι οποίοι ίσως και να είναι πλασματικοί και αντί να οφείλουν αυτοί,
πραγματικά το κράτος να τους οφείλει, μια που οι φόροι αυτοί μπορεί να είναι και απόρροια της έσχατης
προδοσίας), έχουν εγγράφως απευθυνθεί στις ΔΟΥ και έχουν ζητήσει να δώσουν κάποιο κομμάτι της
ακίνητης περιουσίας τους αντί για φόρους, όμως ποτέ δεν πήραν και αυτοί καμία απάντηση !!! Διότι ας
πούμε, ότι τότε που απευθύνθηκαν π.χ. 2010, δεν υπήρχε η συγκεκριμένη διάταξη, όμως από τότε μέχρι
σήμερα που υπάρχει πλέον η διάταξη, οι άνθρωποι αυτοί επιβαρυνθήκαν αδίκως και τόκους για την
οφειλή τους !!!
Επιπροσθέτως, εάν οι αντικειμενικές αξίες, όπως αυτές καθορίζονται από το κράτος, πάνε κάτω σήμερα,
οι άνθρωποι αυτοί θα είναι πολλαπλά χαμένοι, διότι θα κληθούν να πληρώσουν τόκους και θα λογιστεί
το ακίνητο τους με πολύ μικρότερη αξία !!! Ενώ κανονικά, εφ’ όσων αυτοί θέλησαν οικιοθελώς και
δήλωσαν την βούληση τους εγγράφως, δηλαδή, να δώσουν ακίνητο αντί χρεών π.χ. το 2010, από τότε και
μέχρι σήμερα που υπάρχει η σχετική διάταξη για αυτό, λογικά ΔΕΝ θα πρέπει να επιβαρυνθούν τόκους,
αλλά ΟΥΤΕ και να λογιστεί μικρότερη αντικειμενική αξία από τότε που δήλωσαν την πρόθεση τους αυτή
π.χ. από τις αντικειμενικές του 2010. Φυσικά και για το θέμα αυτό επίσημα, … «σιωπή βοώντος εν’ τη
έρημο» !!!
Και για τον λόγο αυτό, ο Έλληνας που του έχουν κατακλέψει το βιος του, του έχουν κατακερματίσει την
Υπόληψη του, του έχουν προσβάλει την Τιμή και την Αξιοπρέπεια του, αποφάσισε επιτέλους να τους
τιμωρήσει, προβαίνοντας σε καθολική στάση πληρωμών προς το δημόσιο !!! Δείτε το παρακάτω σχετικό
άρθρο:
ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ από τους Πολίτες!!!
Υποχρέωσαν την κοινωνία σε χρεωκοπία. Στοιχεία – φωτιά.
http://olympia.gr/2014/05/30/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%B7
%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%BF/
και
http://www.epikaira.gr/article/pausi-pliromon-ekriktiki-elleipsi-reystotitas-stin-agora
IV.

«Κουκουλώνουν 253 εκατ. σε δάνεια ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ.»
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=356327

V.

Διεθνής έκθεση-κόλαφος για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα
http://www.enikos.gr/media/144466,Die8nhs_ek8esh-kolafos_gia_to_ESR.html

VI.

ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ … ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ … !!!
Βουλευτές ΝΔ-ΠΑΣΟΚ αποκαλούν τους Έλληνες Γκιαούριδες ! (βίντεο)
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Φανατικά υβρίζουν το Ελληνικό Έθνος και τον Χριστιανισμό, ενώ ΔΕΝ αποκαλούν τους εαυτούς τους
Έλληνες, αλλά Τούρκους και συνάμα, τόλμησαν και έχουν στείλει την Ελλάδα στα Δικαστήρια Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων !!!
Εκείνοι με αυτά που πράττουν ΔΕΝ αντιλαμβάνονται ότι οι ΙΔΙΟΙ είναι αυτοί που παραβιάζουν τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Εθνικά συμφέροντα, ενός κυριάρχου κράτους, ή μάλλον τώρα ποια που
εκχωρήσαμε στους δανειστές μας την Εθνική κυριαρχία μας, την επιβουλεύονται αυτοί … !!!
Με ΠΙΟ δικαίωμα, η Ελληνική πολιτεία, τους επιτρέπει να κατεβαίνουν σαν υποψήφιοι βουλευτές των
Ελλήνων και μετά τις εκλογές ίσως και σαν βουλευτές των Ελλήνων !!!! ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ !!!
http://www.hellasforce.com/blog/gki/
VII.

Φορολογική ανισότητα: Άνεργος με μηδενικά εισοδήματα καλείται να πληρώσει 465 ευρώ
http://www.jodigraphics.net/?p=2068

VIII.

Για αυτό «κυνηγάνε» την Ελλάδα! Το πιο ακριβό μέταλλο στον κόσμο! 8 τόνοι χρυσού για 1 κιλό...!
http://kostasliourtas.blogspot.gr/2014/04/8-1.html

IX.

Α. Ζεληλίδης: "Τα κοιτάσματα είνα πολλαπλάσια σε έσοδα από το χρέος"
http://www.enikos.gr/economy/217859,Zelhlidhs:_Ta_koitasmata_eina_pollaplas.html

X.

Α.Ζεληλίδης: Η ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης περνά από την Ελλάδα
https://www.youtube.com/watch?v=BffQJPJOunM
KAI
https://www.youtube.com/watch?v=hXrWLbtCthw

XI.

Τηλεφωνική κλήση από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών. Τηλ. 210-4802668
http://kapagriniou.wordpress.com/2014/04/12/%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%89%CE%B
D%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%85%CF%80%CE%BF/
Πολύγυρος 18-6-2013
Ιάκωβος Τίγκας
Επόπτης Δημόσιας Υγείας
στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
Τ.Κ. 63100 Πολύγυρος
τηλ. 2371351454
mail: dy4@halkidiki.gov.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΟΥ Πολυγύρου
ΘΕΜΑ: «Ειδοποίηση για λήψη μέτρων εις βάρος μου»
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ΣΧΕΤ: Η από 17/5/2013 ειδοποίησή σας
Απαντώντας στην σχετική ειδοποίησή σας με την οποία εμφανίζομαι οφειλέτης του Δημοσίου με το
παράλογο ποσόν των 3000 ευρώ σας γνωρίζω τα εξής:
Σε όλη την διάρκεια της ζωής μου, όπως & από τα αρχεία σας προκύπτει, ουδεμία οφειλή στο Ελληνικό
Δημόσιο είχα.
Μέχρι & το 2011 η ΔΟΥ μου επέστρεφε περίπου 1000 ευρώ φόρο ετησίως αναγνωρίζοντάς μου το
δικαιούμενο ποσόν, με δεδομένη την τότε οικονομική μου κατάσταση, η οποία καλύπτεται μόνον από
μισθωτή Υπηρεσία & την σύνταξη της συζύγου μου, χωρίς καμιά άλλη πηγή εσόδων. Από τα χρήματα αυτά
της επιστροφής, κάλυπτα το πετρέλαιο θέρμανσης του χειμώνα με δεδομένες τις ακραίες καιρικές
συνθήκες του Πολυγύρου.
Το 2012 & για το έτος 2011 η Υπηρεσία σας μου ζήτησε το παράλογο ποσόν των 1500 ευρώ, ενώ
ταυτόχρονα επέβαλε φόρο ακίνητης περιουσίας στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, & ταυτόχρονα αυξήθηκε η
τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,40 ευρώ ανά λίτρο. Αποτέλεσμα αυτών ήταν φυσικά να μην μπορώ
να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις επιβίωσης της οικογενείας μου & του παιδιού μου που σπουδάζει σε
άλλη πόλη, αφού υπήρξαν & σοβαρές περικοπές στις μισθωτές αποδοχές μου & στην σύνταξη της συζύγου
μου.
Την ίδια χρονική περίοδο, & έως σήμερα, διαλύθηκε το ΕΣΥ & τα ασφαλιστικά ταμεία με αποτέλεσμα να
μην έχω πρόσβαση σε γιατρούς & φάρμακα, αγγειοδιασταλτικά & αντιαιμοπεταλικά τα οποία δεν
γράφονται & τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωσή μου.
Τον χειμώνα του 2012-13 κάλυψα την θέρμανση του σπιτιού μου με δύο ξυλόσομπες, χωρίς να έχω
ομοιόμορφη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι, ενώ φαινόμενα υποσιτισμού έκαναν την εμφάνισή τους,
ρίχνοντας την ποιότητα ζωής & αξιοπρέπειάς μου.
Οι παράλογες αυτές επιβαρύνσεις έγιναν από τις δυνάμεις κατοχής της Πατρίδας μου & τους δοσίλογους
προδότες που «νομοθέτησαν» σχετικά.
Οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών σας οι οποίοι συντάσσουν & στέλνουν ειδοποιητήρια όπως το σχετικό, είναι
επίορκοι αφού υπακούν σε προδότες, οι οποίοι ξεπουλάνε την Πατρίδα μου & εξαθλιώνουν εμένα & τους
συμπολίτες μου, την στιγμή που το ΔΝΤ για δεύτερη φορά αναγνώρισε ότι έκανε λάθος, παρ΄όλα αυτά
όμως οι άνω αναφερόμενοι επιμένουν στην συνέχιση της εφαρμογής του λάθους.
Ως εκ τούτου δεν είμαι πραγματικός οφειλέτης του Δημοσίου, αφού το Δημόσιο μου χρωστάει & όχι το
αντίθετο.
Δεν αναγνωρίζω οφειλές μου προς τους κατακτητές της Χώρας μου, ως οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο,
τις οποίες άλλωστε δεν δύναμαι να καταβάλω ως λίαν παράλογες & εξοντωτικές. Όσα έχω πληρώσει μέχρι
τώρα από την στιγμή που η Πατρίδα μου σκλαβώθηκε, θα διεκδικήσω πίσω μετά την απελευθέρωση της
Πατρίδας μου, ζητώντας παράλληλα την τιμωρία των ενόχων.
Κατόπιν των αναφερομένων δεν αναγνωρίζω υποχρέωσή μου να συντάξω δήλωση εισοδήματος το οποίο
άλλωστε σας είναι γνωστό, αφού προέρχεται από μισθωτή Υπηρεσία του Δημοσίου.
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Όσον αφορά τις απειλές που εκφράζονται στο σχετικό ειδοποιητήριο περί λήψης μέτρων εις βάρος μου για
τις άνω οφειλές, σας γνωρίζω ότι σε περίπτωση βλάβης εμού, της οικογενείας μου, της κινητής & ακίνητης
περιουσίας μου, η οποία αποκτήθηκε με τους κόπους μιας ζωής, θα λάβω & εγώ μέτρα εις βάρος σας,
θεωρώντας τις Υπηρεσίες σας ως εχθρό της Πατρίδας μου άρα & δικό μου, υπερασπίζοντάς τα ως Έλληνας
Πατριώτης & τηρώντας το άρθρο 120 του Συντάγματος το οποίο επαφίεται στον Πατριωτισμό των
Ελλήνων.
Ιάκωβος Τίγκας
Επόπτης Δημόσιας Υγείας
Κοινοποίηση:
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.
XII.

Aυτοί ψηφίζουν χωρίς να διαβάζουν και εμείς πάμε αδιάβαστοι. Καινούργια ομολογία ενοχής.
http://justiceforgreece.wordpress.com/2014/03/29/a%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%AF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B5/

XIII.

2012: ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 5% ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 6,5% ΟΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ
http://justiceforgreece.wordpress.com/2014/04/01/2012%CE%B1%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-5%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%85%CE%BE%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5/

XIV.

Σαμαράς: Υπόσχομαι ότι από το φθινόπωρο το κράτος θα σταματήσει να κλέβει μέσω ανείσπρακτου ΦΠΑ!
http://justiceforgreece.wordpress.com/2014/04/08/%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC%C
F%82-%CF%85%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%80%CF%89%CF%81/

XV.

Τρεις φορές ζητήθηκε από το στρατό να κατεβεί στο δρόμο λέει ο επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού
Σκοπός: Η βίαιη καταστολή με τον Στρατό, των εκδηλώσεων αγανάκτησης !!!
Φύση της εντολής: Οι Έλληνες να εξολοθρεύσουν Έλληνες !!!
http://justiceforgreece.wordpress.com/2014/04/04/%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C-%CE%BD%CE%B1-%CE%BA/

XVI.

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Έκθεση Διεθνούς Αμνηστίας
http://justiceforgreece.wordpress.com/2014/04/05/%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF
%85%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE
%B9%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BC/

XVII.

Καταγγελία: 200 βουλευτές μισθοδοτούμενοι από το μεγαλύτερο επιχειρηματία της χώρας ( βίντεο)
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http://justiceforgreece.wordpress.com/2014/02/27/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%C
E%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-200%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE
%BD/
και
https://www.youtube.com/watch?v=GlqVRg8f3nY
XVIII.

Το 2004 καταγράφηκαν 31.585 ΜΚΟ του ΥΠΕΞ. Σήμερα πόσες είναι και ποιος ο ρόλος τους ;;;
http://justiceforgreece.wordpress.com/2014/02/21/%CF%84%CE%BF-2004%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-31585-%CE%BC%CE%BA%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%B5%CE%BE%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1/

XIX.

ΜΚΟ: Προωθούσε ΤΑΧΑ τον εθελοντισμό και την ιδέα του, με τις «ευλογίες» του κ. Κ. Καραμανλή,
μετράγε τις άλλες ΜΚΟ, αλλά έπαιρνε ο πρόεδρος της, Στέλιος Συρμόγλου: «… 9,500 ευρώ τον μήνα» !!!
Το μικρό απόσπασμα που ακόλουθη είναι αυτούσιο από γνωστή κωμική εκπομπή και παρέχεται έτσι διότι
τα σχόλια για το θέμα αυτό των παρουσιαστών πιστεύουμε ότι αξίζουν, όσο και τα πραγματικά
αποσπάσματα που εμπεριέχονται μέσα σε αυτό, από ενημερωτικές εκπομπές. Η γνωστή κωμική εκπομπή,
έχει ασχοληθεί και με πολλές άλλες περιπτώσεις ΜΚΟ, που προκαλούν την δημόσια οργή … !!!
https://www.youtube.com/watch?v=lEp3Ls0tKCo

XX.

Γίνεται άλωση της Ελλάδας χωρίς μια πιστολιά
http://justiceforgreece.wordpress.com/2014/02/19/%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82%CE%B1%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82/
Και εδώ το βίντεο που είναι άκρως επιστημονικά τεκμηριωμένο, για το πώς μπορούν να πάρουν οι
κατακτητές την Χώρα και να εξαλείψουν όλους τους Έλληνες, χωρίς να πέσει ούτε μια πιστολιά !!! Απλά,
αυτό γίνεται με επιστημονικές μεθόδους, που έχουν σαν αποτέλεσμα τον πλήρη έλεγχο της συνείδησης
του Λαού !!!
https://www.youtube.com/watch?v=I9WorQ_z_v0

XXI.

Καινούργια ομολογία Γεωργιάδη: Είπα ψέμα…Ήξερα ότι τα Μνημόνια είναι Καταστροφή
http://justiceforgreece.wordpress.com/2014/02/02/%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%8d%cf%8
1%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b7-%ce%b5%ce%af%cf%80%ce%b1%cf%88/

XXII.

Εφορία: Πώς μπορούν να ακυρωθούν κατασχέσεις …
Η νέα ρύθμιση ... !!! Δεν υπάρχει όμως πουθενά η απαίτηση για υποθήκη, που ζητούν οι εφορίες !!!
http://elladanea.gr/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-2/

XXIII.

Προσπάθεια διαγραφής κομματικών χρεών … δια νόμου !!! Εμάς όχι ???
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http://www.gkourou.com/2014/05/ektakto_21.html
XXIV.

Η εξαθλίωση του Λαού, αποτέλεσμα παραβίασης των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων …
http://www.crashonline.gr/%CE%B7%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2/

XXV.

ΓΑΠ: CDS δεν ήξερα τι είναι ... Ούτε έχω δει …
http://www.youtube.com/watch?v=7D0w3heW-Ss

XXVI.

Ο υπόδικος κ. Τομπούλογλου, που πιάστηκε μπρος στην κάμερα με προσημειωμένα χρήματα, έθεσε
υποψηφιότητα Δημάρχου στην Ν. Φιλαδέλφεια !!! Αυτά, μόνον στην Ελλάδα γίνονται !!! …
https://www.youtube.com/watch?v=yshe50ReEu8

XXVII.

Ο κ. Θ. Πάγκαλος, για το 1,000,000 ευρώ του κ. Θ. Τσουκάτου: «Δεν είναι παράνομο …» …
https://www.youtube.com/watch?v=A0tw9YpQTTg

XXVIII.

Ο κ. Θ. Πάγκαλος, ξαναχτυπά: ομιλία στην Γενεύη - 24.05.2011 … Κύριε Πάγκαλε, αυτή την εικόνα
μεταφέρετε στο εξωτερικό για την Χώρα μας ??? Ειλικρινά, έπρεπε να ντρέπεστε , μια που έχετε
διατελέσει τόσο υπουργός εξωτερικών, όσο και αντιπρόεδρος της Ελληνικής κυβέρνησης … !!! Ντροπή και
Αίσχος, κύριε Πάγκαλε !!! ….
https://www.youtube.com/watch?v=QTsNvx5qCFk

XXIX.

ΒΙΝΤΕΟ – Ανδρέαs Παπανδρέου 1995.. Απίστευτο! Όλα τα ήξερε! Τυχαίο … ??? Δεν το νομίζει κανείς !!!
http://www.toxwni.gr/blogosfaira/item/16593

XXX.

Ο τέως Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής (Ρίζα ονόματος: Καραμάν – Αλή), πατά στην Τουρκία την
Ελληνική σημαία …
https://www.youtube.com/watch?v=ngrqsIMkcj0

XXXI.

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, βλέποντας αυτά τα βίντεο … και να μην γεμίσει οργή και αγανάκτηση ???
“ Όσο μένει η ανωμαλία, τόσο προχωρά το κακό ! ” … Γ. Σεφέρης
… Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια που αποδέχεται σιωπηλά το ότι θα γίνουμε επαρχία της
Ευρώπης (χωρίς να ερωτηθούμε ???), την απώλεια της Εθνικής κυριαρχίας, ότι θα παραβιάζονται τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, την εγκαθίδρυση της νέας τάξης πραγμάτων στην Χώρα μας (άραγε ποια να είναι
αυτή και πόσο καλό θα κάνει στην Ελλάδα? Εγώ, σαν Έλλην Πολίτης δεν θα πρέπει να ερωτηθώ ???),
… Τους τέως Πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου και τον νυν αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Ε. Βενιζέλο (Με
επώνυμο πριν το αλλάξει: Τούρκογλου), που μιλάν για την εγκαθίδρυση της νέας τάξης πραγμάτων στην
Χώρα μας,
… Τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής επιτροπής κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ο οποίος το επιβεβαιώνει και το
θεωρεί αναγκαίο, ενώ επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα θα αποτελεί μια μικρή «επαρχία» της μεγάλης Ευρώπης,
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… Τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού συμβούλιου κ. Χέρμαν βαν Ρομπέι, που παραδέχεται ότι με την κρίση το
2009, ενεργοποιήθηκε η Παγκόσμια διακυβέρνηση και μας κυβερνά (και η ερώτηση είναι, μα που
βρίσκεται αυτή η κυβέρνηση και γιατί δεν την βλέπει κανείς ??? Σκοτεινή κυβέρνηση είναι ??? Και με
ποιους σκοπούς ???),
… Τον τέως Πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου να λέει ότι ο ΟΗΕ, εξυπηρετεί την «Παγκόσμια
διακυβέρνηση», άρα όχι τους Λαούς,
… Τον νυν Πρωθυπουργό κ. Α. Σαμαρά να δηλώνει ότι θα προχωρήσει για την καλύτερη ένταξη μας, σε μια
τέτοια Ευρώπη,
… Τον κ. Θ. Πάγκαλο να δηλώνει με θέρμη ότι είναι φεντεραλιστής και δέχεται την απώλεια της Εθνικής
κυριαρχίας,
… Μαθαίνουμε, ότι ο κ. Θ. Πάγκαλος, που κανονικά θα έπρεπε ήδη να έχει δικαστεί από ειδικό δικαστήριο,
με την κατηγορία της «παραβίασης του Συντάγματος και απόπειρα εξαπάτησης του Ελληνικού Λαού, με
σκοπό την εκχώρηση κυριαρχικών Δικαιωμάτων στον εχθρό», στα επεισόδια των Ιμίων, που θυσίασαν την
ζωή τους Πατριώτες Έλληνες, πρότεινε την υποστολή της Ελληνικής σημαίας, με αιτιολογία «Ότι την πήρε ο
άνεμος!!!» ???,
… Τον συνταγματολόγο και συντάκτη του σημερινού Ελληνικού Συντάγματος και Καθηγητού κ. Κασιμάτη,
να δηλώνει ότι ο πρώτος όρος της δανειακής σύμβασης ήταν η εκχώρηση της Εθνικής κυριαρχίας και αυτόν
δεν τον υπογράφει κανείς Πατριώτης, ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο!!!,
… Το ότι οι υπόλογοι σήμερα για εσχάτη προδοσία βουλευτές, υπέγραφαν αυτές τις δανειακές συμβάσεις
χωρίς να τις έχουν διαβάσει ως όφειλαν, καταπατώντας τον Όρκο τους ότι θα υπηρετούν την Χώρα, τους
Πολίτες και τα συμφέροντα αυτών, διαπράττοντας έτσι για μια ακόμη φορά το αδίκημα της έσχατης
προδοσίας,
… Τον σημερινό Πρωθυπουργό κ. Α. Σαμαρά να δηλώνει ότι τα ενεργειακά αποθέματα της Ελλάδος,
αποτελούν πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ευρώπης (δηλαδή, εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε δικαιώματα στον
τόπο μας ???),
… Τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνο Καμμένο, από βήματος βουλής και με στοιχεία, να
καταγγέλλει ότι η Εθνική τράπεζα της Ελλάδος παραδίδεται στον κερδοσκόπο κ. G. Sorros, την Goldman
Sachs και την Morgan Stanley (δηλαδή, τα Ιδρύματα που ο ίδιος ελέγχει), τον γνωστό υπόδικο και φυγόδικο
«κύριο» για διεθνή οικονομικά εγκλήματα και απάτες κακουργηματικού χαρακτήρα, που θεωρείται ο
νούμερο ένα ύποπτος στην καταστροφή της Χώρας,
… Επίσης, συνεχίζοντας ο κ. Καμμένος, μας θυμίζει την πρώτιστη υπόσχεση του σημερινού Πρωθυπουργού
κ. Σαμαρά όταν διεκδικούσε την εξουσία, όπου είχε υποσχεθεί, ότι το πρώτο πράγμα που θα έκανε εάν
γινόταν Πρωθυπουργός, θα ήταν η εξεταστική για το πώς η Ελλάδα, έφτασε στα μνημόνια, πράγμα φυσικά
που ουδέποτε έπραξε!,
… Επίσης, ο ίδιος ομιλητής, μας υπενθυμίζει ότι ο σημερινός υπουργός οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρας, δεν
είναι εκλεγμένος, ενώ ήταν το δεξί χέρι του τέως Πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη, που μαζί με αυτόν,
υπέγραψαν το 2000 τα «περίφημα» Swaps, που έβαλαν την Χωρά μας στο ευρύ και συνεπώς, καθόρισε την
πορεία της Χώρας, ρίχνοντας την στην «μέγγενη» των διεθνών τραπεζιτών,
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… Τον σημερινό διορισμένο υπουργό οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα να δηλώνει ότι δεν πιστεύει σε μια
παγκοσμιοποίηση “A la Carte”, όπως ο ίδιος την αποκαλεί και συνεχίζοντας δηλώνει ότι εάν θες
παγκοσμιοποίηση, πρέπει να έχεις παγκοσμιοποίηση, χωρίς κανένα περιορισμό !!!,
… Ο ίδιος μη εκλεγμένος υπουργός οικονομικών, σε ερώτηση του εκλεγμένου και προέδρου των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Π. Καμμένου για σχετικό θέμα οικονομικών και πιο συγκεκριμένα, εάν έχει
πληρωθεί από το δημόσιο σε ένα Hedge fund, ένα ομόλογο δημοσίου που έληγε, με θρασύτητα αρνείται
να απαντήσει, ενώ προκλητικά δηλώνει: «Όταν πρέπει να σας απαντήσω, … θα σας απαντήσω …» και όλα
αυτά εντός του Ελληνικού κοινοβουλίου!!!,
… Τον κ. Καμμένο πάλι, από βήματος βουλής, να αναρωτιέται (και σωστά), πως είναι δυνατόν να
κυκλοφορούν άνθρωποι σαν τον κ. Τσουκάτο και τον κ. Μαντέλη (εμπλέκονται σε σοβαρά σκάνδαλα
εκατομμυρίων και με ήδη πολύ βεβαρυμμένη θέση) ελεύθεροι, όταν συλλαμβάνονται άμεσα άλλοι που
χρωστάνε 2-3,000 ευρώ, διότι δεν έχουν πραγματικά την δυνατότητα να ανταποκριθούν στα χαράτσια και
στην βαριά φορολόγηση?,
… Πάλι τον κ. Καμμένο να μας υπενθυμίζει, ότι τα δυο μεγάλα κόμματα, προκειμένου να διαγράψουν
οριστικά τα σημερινά χρέη τους προς τις τράπεζες, που ανέρχονται στα 500,000,000, είχαν το θράσος να
προσπαθήσουν να περάσουν σχετικό νόμο, μέσα από την βουλή και αφού αυτό δεν το κατάφεραν, άλλαξαν
τα ονόματα των κομμάτων τους, για να έχουν άλλο ΑΦΜ και να μπορούν να δανείζονται ξανά!,
… Ο ίδιος ομιλητής, στην ολομέλεια της βουλής, άφησε να εννοηθεί ότι τελείται πραξικόπημα κατά του
Ελληνικού Λαού, μπρος στα μάτια του και απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο της βουλής, τον ενημέρωσε
ότι εάν δεν λάβει μέτρα, τότε θα είναι και αυτός (ο πρόεδρος της βουλής) προσωπικά υπεύθυνος, διότι
αλλιώς ο Λαός είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει το άρθρο 120 του Συντάγματος!,
…Τον επί της εξεταστικής για το έλλειμμα του 2009, υπουργό οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο, που χαρακτηρίζει
όποιον μιλάει για πραξικόπημα, σαν «εκπρόσωπο της Ελλάδας της δραχμής, της Ελλάδας της φτώχειας, της
Ελλάδας της ταπείνωσης … »! (υπενθυμίζεται ότι το έλλειμμα και από ότι ξέρουμε σήμερα, ήταν προϊόν
των πλασματικών στοιχείων που είχε δώσει η ΕΛ. ΣΤΑΤ., μέσω του προέδρου της κ. Α. Γεωργίου,
προκειμένου το έλλειμμα να φαίνεται αληθινό και η Χώρα να μπει στα μνημόνια, αλλά και να κηρυχτεί «Σε
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης», έτσι ώστε να εφαρμόζονται χωρίς πολλές αντιρρήσεις οι πράξεις
νομοθετικού περιεχομένου και μάλιστα, να μπορούν να τις πέρνανε με λιγότερες ψήφους από την βουλή,
διότι, αυτές που πραγματικά απαιτούντο κατά το Σύνταγμα, ήτο πολύ περισσότερες από όσες η
συγκυβέρνηση διέθετε! Με τον τρόπο αυτό ο κ. Βενιζέλος τρομοκρατούσε τον Λαό, υπονοώντας ότι οι
Έλληνες, έχουν μόνον δυο επιλογές – μνημόνιο ή χάος!,
… Τον καταλυτικό ρόλο των ΜΜΕ και των υπόδουλων στους υπόδικους για εσχάτη προδοσία
καναλαρχών τους, στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης, με πρόκληση φόβου στον Λαό και με τελικό
σκοπό την χειραγώγηση του, όταν βλέπουμε τις θέσεις του κ. Βενιζέλου να τις έχει «υιοθετήσει» μεγάλο
εθνικό κανάλι και δια των δημοσιογράφων του, να περνά στον Λαό, αυτούσια η θέση του κ. Βενιζέλου!
(κάτι σαν «πλύση» εγκεφάλου, με πρόθεση και δόλο, καταπατώντας συνάμα και την ελευθερία του
τύπου),
… Τον τότε αντιπρόεδρο της βουλής κ. Θ. Πάγκαλο, να δηλώνει ότι: «Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον
τόπο, … είναι ευτυχία για τον τόπο … » και αμέσως μετά, βλέπουμε αυτήν την «ευκαιρία και την ευτυχία»,
επί του πρακτέου, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούμε και τον νυν Πρωθυπουργό κ. Α. Σαμαρά, να μας μιλά
για το «Success Story» του, την «Ανάπτυξη» του, την «Αναγεννημένη Ελλάδα της Ευρώπης» του, το
«Πρωτογενές πλεόνασμα» του, την «Σταθερότητα» του και την (χωρίς λόγο) «Επιστροφή στις αγορές» του,
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την «Εθνοσωτηρία» του, ενώ με τις «ευλογίες» της εντολοδόχου του Γερμανίδας Καγκελαρίου κας Α.
Μέρκελ, τολμά να αμφισβητεί όσους τον αμφισβητούσαν (Θεέ μου, σε τι κόσμο παράλογο ζούμε ? – Ούτε
η Μαρία Αντουανέτα να ήταν …), ενώ δεν παραλείπει να ευχαριστήσει και τους υπόλοιπους υπόδικους για
εσχάτη προδοσία της συγκυβέρνησης του (ληστρικής συμμορίας του)!!!,
… Τον σημερινό υπουργό υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη, να παραδέχεται δημοσίως σε τηλεοπτική εκπομπή,
ότι ΕΙΠΕ ΨΕΜΑΤΑ και ενώ ήξερε όπως ΟΛΟΙ ότι το μνημόνιο ήταν καταστροφή για την Χώρα και τους
Έλληνες, παρά ταύτα το ψήφισαν !!! Αυτό που δεν μας είπε βέβαια, είναι γιατί το ψήφισε και γιατί έτσι
καταπάτησε τον Όρκο του … να υπηρετεί την Πατρίδα ??? Εάν, αυτό δεν αποδεικνύει την πολιτική
εξαπάτηση, με δόλο και πρόθεση υφαρπαγής εξουσίας μέσω ψήφου, την εγκληματική συγκάλυψη, την
έκθεση σε κίνδυνο του Λαού, την παραβίαση του Συντάγματος και την εξαπάτηση του Ελληνικού Λαού,
με σκοπό την εκχώρηση κυριαρχικών Δικαιωμάτων στον εχθρό και συνεπώς, την εσχάτη προδοσία, τότε
τι τα αποδεικνύει??? Και μάλιστα, κατά δήλωση του: «Το ήξεραν όλοι» !!! (Επίσης, η φράση «κατά
συνθήκη ψεύδος», σε τόσο σοβαρά Εθνικά θέματα, τι πραγματικά μπορεί να υπονοεί???),
… Τον υπουργό υποδομών, μεταφορών και δικτύων Ελλάδας κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, να δηλώνει δημοσίως ότι:
« … δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή (πριν το ψηφίσω), γιατί είχα απλούστατα, άλλες
υποχρεώσεις και άλλα καθήκοντα …» (όπως και πολλοί άλλοι … ) Ναι κ. υπουργέ μου, αλλά για αυτό
ακριβώς πληρώνεστε και ειδικά για τόσο σοβαρά θέματα!!! Η παράλειψη καθήκοντος σας, προκάλεσε
χιλιάδες αυτοκτονίες και άλλες καταστροφικές συνέπειες !!! Άρα, τουλάχιστον εκτελέσατε τα καθήκοντα
σας πλημμελώς, εκθέσατε τον Λαό σε κίνδυνο και είστε ηθικός αυτουργός σε αυτοκτονίες κατά συρροή, το
καταλάβατε τώρα κ. υπουργέ μου??? (και η κα. Ν. Κατσέλλη και κάποιοι άλλοι, έχουν δηλώσει ότι δεν το
διάβασαν και αυτοί, οπότε συνεπώς, και για αυτούς ισχύουν τα ίδια),
.… Το «περίφημο» και σφοδρά προσβλητικό: «Μαζί τα φάγαμε» του κ. Θ. Πάγκαλου και για το οποίο έχει
μηνυθεί. Πάντως, ομολογεί ύπαρξη διαφθοράς στην πολιτική, απλώς δεν μας είπε, το πόσο σοβαρά είναι
τα αδικήματα που απορρέουν, από αυτή την διαφθορά!,
… Τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη να δηλώνει, ότι με απόφαση του Ανωτάτου Γερμανικού Δικαστηρίου, λόγο
του σκανδάλου της Siemens: « … όποιος ψηφίσει ΝΔ ή ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει ΚΛΕΦΤΕΣ και ΨΕΥΤΕΣ !!! … ». Η
δήλωση αυτή έγινε λίγο πριν πάει στην ΝΔ !!! Μετά, οι “κλέφτες και οι ψεύτες”, έγιναν δια μαγείας …
Σωτήρες !!!,
… Τέλος, βλέπουμε εικόνες από διάφορα σκάνδαλα και στιγμές της ιστορίας μας, για τα οποία μόνον
περήφανοι δεν μπορούμε να είμαστε !!!
https://www.youtube.com/watch?v=TwKGqhterVs
(Υ.Σ. Σε αυτό το βίντεο βασίστηκε και το προεκλογικό σποτ, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, το οποίο όμως όταν
εστάλει στα κανάλια, αυτά αρνήθηκαν να το προβάλλουν ετσιθελικά, διότι κατά τον ισχυρισμό των όλων
νομικών συμβούλων τους, που έδρασαν σαν καρτέλ, θεωρήθηκε «παράνομο» και χρειάστηκε η επέμβαση
του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβούλιου, έτσι ώστε να προβληθεί τελικά !!! Δείτε τις δηλώσεις του
Πάνου Καμμένου στον ΑΝΤ, για το θέμα αυτό, εδώ στο 4.40’ και μετά …
https://www.youtube.com/watch?v=0SIKIh4WTyI)
Το ΕΠΑΜ, προεκλογικά έβγαλε και αυτό ένα κολλάζ από τα άπειρα ψέματα που κατά καιρούς έχουν πει οι
πολιτικοί, ενώ έχουν πράξει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που έχουν υποσχεθεί (πολιτική εξαπάτηση) και
έχουν οδηγήσει τον Λαό στην απόλυτη φτώχεια και εξαθλίωση !!! Τίτλος: «Οι Μνημονιακοί Προδότες της
Ελλάδας - (2014)» !!!
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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xuZhJlaxNUo
(Το ανωτέρω είναι επιλεγμένα αποσπάσματα από ένα μεγαλύτερο και πληρέστερο βίντεο, που μπορείτε
να δείτε εδώ … https://www.youtube.com/watch?v=8DixvNLnsFQ , με τίτλο: «ΟΥΣΤ - Η Κραυγή της
Ελλάδας» !!!)
Ευτυχώς όμως, που υπάρχουν φωνές στο Ευρωκοινοβούλιο, που υποστηρίζουν την Ελλάδα και τους
Έλληνες, δυστυχώς όμως ΔΕΝ είναι Ελληνικές !!!
-

https://www.youtube.com/watch?v=9Zk9v3JSMK8 - Δεν κυβερνάτε κ. Σαμαρά εσείς την Χώρα σας,
αλλά είναι υπό κατοχή !!!

-

https://www.youtube.com/watch?v=dalr-I-FDpQ - Σκοτώσατε την Δημοκρατία στην Ελλάδα !!!
Θέλετε να καταστρέψετε τα κράτη-Έθνη στο όνομα της παγκοσμιοποίησης των τραπεζιτών που
ονειρεύεστε !!! Η Ελλάδα κυβερνάτε από δικτάτορες !!!

-

https://www.youtube.com/watch?v=HkXmqgAxr2g - Τους άλλαξε τα φώτα στο Ευρωκοινοβούλιο !!!

-

https://www.youtube.com/watch?v=7tQ1ylp_qYc - Ποιοι νομίζετε ότι είστε κύριοι
Καταστρέφετε τα κράτη-Έθνη. την σημαία τους , την ιστορία τους, την Δημοκρατία τους !!!

-

https://www.youtube.com/watch?v=GxXyJSPeOMw - Ο Βρετανός Ευρωβουλευτής Farage
ξεσκεπάζει τον μη δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο της ΕΕ Βαν Ρουμπόϊ... και άλλους, που ενώ ΔΕΝ
είναι Δημοκρατικά εκλεγμένοι, διαλύουν την Δημοκρατία και ειδικά στην Ελλάδα, που γέννησε την
Δημοκρατία και τώρα είναι ένα προτεκτοράτο τους !!!

-

https://www.youtube.com/watch?v=JQ8AVzRQ35I - Η παταγώδης αποτυχία της Ευρωζώνης και η
εικονική "σταθερότητα" !!!

???

Τέλος, ο πλανητάρχης Ομπάμα, σε μια αποκαλυπτική δήλωση του, όρισε με τρομακτική σαφήνεια και
συνοπτικότητα , το τι ακριβώς πρεσβεύει η αισχρή νέα τάξη πραγμάτων:
" ... ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. Individuals must surrender
their rights to an all-powerful sovereign !!! "
Και σε Ελληνική μετάφραση:
"... Οι συνήθεις άνθρωποι είναι πολύ στενόμυαλοι για να ελέγχουν τα δικά τους ζητήματα, οι ιδιώτες θα
πρέπει να παραδώσουν τα δικαιώματα τους, σε μια παντοδύναμη ηγεσία !!! "
Με λίγα λόγια, η ΝΤΠ (νέα τάξη πραγμάτων) ισχυρίζεται ότι εμείς όλοι είμαστε ηλίθιοι και θα πρέπει να
παραχωρήσουμε σε αυτήν αναντίρρητα ΟΛΑ τα Ανθρώπινα, καθώς και τα Δημοκρατικά Δικαιώματα μας,
η οποία σαν "έξυπνη" θα αποφασίζει για εμάς, αλλά ΧΩΡΙΣ εμάς, ενώ εμείς σαν πραγματικά ηλίθιοι, θα
έχουμε μόνον μια επιλογή .... Να υπακούσουμε ή να εξαλειφτούμε !!!
Συνεπώς, μόνον μια παγκόσμια "ελίτ" θα έχει δικαιώματα και θα θεωρούνται άνθρωποι, ενώ όλοι οι
υπόλοιποι, θα θεωρούνται και θα τους συμπεριφέρονται σαν ζώα !!!
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ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΟ ΣΑΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΤΠ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ
ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΣΤΟΜΑ ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗ, ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΙΟ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΑ
ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Η Ν.Τ.Π. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΦΥΛΛΑΣΟΥΝ !!!
Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων, που ευαγγελίζονται και οι πολιτικοί στην Χώρα μας, βάση του πιο
ακριβούς ορισμού που δόθηκε ποτέ και δια στόματος του πλανητάρχη !!! Μην απορούμε λοιπόν, που δεν
την βλέπουμε !!! Γιατί, είτε εμείς είμαστε πολύ ζώα για να την δούμε – κατ’ αυτούς, είτε είναι τόσο
καταχθόνια, που εάν εμφανιστεί θα οδηγήσει στην αυτοκαταστροφή της, διότι οι συνειδητοποιημένοι
Πολίτες του κόσμου τούτου θα την καταστρέψουν άμεσα και με οποιοδήποτε κόστος !!!
Όλη η ομιλία εδώ ... http://www.washingtonpost.com/world/transcript-president-obama-gives-speechaddressing-europe-russia-on-march-26/2014/03/26/07ae80ae-b503-11e3-b899-20667de76985_story.html
Επίσης και για όσους τολμούν να μιλάνε για «ελεεινές συνομοσιολογίες», ο Τζων Χόλντρεν, επιστημονικός
σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα, υποστηρίζει τη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού στο ένα
δισεκατομμύριο και για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να εισάγονται χημικές ουσίες στην τροφή και στο
νερό μας για να μας "ξεκάνουν" πριν την ώρα μας. Μιλάει ακόμη και για βρεφοκτονίες και ευγονική !!! Και
φυσικά για ένα παγκόσμιο καθεστώς !!! Και αυτός ο «κύριος»-παράφρονας κυκλοφορεί ακόμη ελεύθερος
και συμβουλεύει τον ισχυρότερο άνθρωπο στην γη !!!
http://mhnpetaslefta.blogspot.gr/2013/06/Meiwsh-plhthysmoy-me-xhmika-se-trofh-kai-nero.html

XXXII.

Η κ. Μαρία Τζάνη που είναι Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ξεσπά
κατά της κυβερνητικής ληστοκρατίας !!! …
https://www.youtube.com/watch?v=2fioaM2K-0U

XXXIII.

Κίνημα «Αντίσταση Τώρα»: Επίδοση Εξωδίκων Δηλώσεων – Προσκλήσεων Συμμόρφωσης στις Εφορίες
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/04/14/%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b
7-%ce%b5%ce%be%cf%89%ce%b4%ce%af%ce%ba%cf%89%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5/

XXXIV.

Εμείς κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε το Πατριωτικό καθήκον μας … !!! Τώρα, περιμένουμε από την
Ελληνική Δικαιοσύνη, να πράξει το δικό της !!! Ελληνική Επανάσταση … Άρχισε το 2011 στην πλατεία
Συντάγματος και συνεχίζεται … Ιερός Όρκος στην Ελλάδα, για την απελευθέρωση της …
https://www.youtube.com/watch?v=f8U3xc5UkRU

XXXV.

Επιστολή προς όλους τους Ιερωμένους να μην ορκίζουν δοσίλογους, ένα Ιστορικό ντοκουμέντο που
αποδεικνύει, ότι ΟΛΟΙ ήξεραν και κανένας δεν έπραττε. Να λοιπόν γιατί, όλοι οι Ιερωμένοι μπορεί να
κατηγορηθούν σαν συνεργοί, συναυτουργοί και συνεργάτες στην εσχάτη προδοσία – Όλοι, δυστυχώς, με
τις πράξεις τους συνέργησαν στην κατάλυση του πολιτεύματος, πιθανά μόνον και μόνον, για να μην θιχτεί
η Εκκλησιαστική περι-ουσία, ενώ έχασαν την ουσία (Από: IRI WOLF – International Research Institute _
WOrld Liberation Front) !!!
ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ !!! Προς: Αξιότιμο Mακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο
και Αξιότιμους Πατέρες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και πάσης Ελλάδος
ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ !!!
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Αξιότιμε Mακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμε και Αξιότιμοι Πατέρες της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και πάσης Ελλάδος,
με την παρούσα επικοινωνία, θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με την ορκωμοσία της νέας
κυβέρνησης του κ. Α. Σαμαρά, η οποία είναι προγραμματισμένη να γίνει σήμερα 10/6/2014 και ώρα
15.30 μμ και τiς σοβαρότατες ευθύνες που θα έχετε απέναντι στον Ελληνικό Λαό και στο ποίμνιο σας,
εάν τελέσετε αυτή την ορκωμοσία !!!
Προς ενημέρωση σας, από την 24/11/2011, εκκρεμεί δικογραφία για Εθνική και εσχάτη προδοσία και
συγκάλυψη αυτής, δικογραφία που περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους βουλευτές, τον πρωθυπουργό κ. Α.
Σαμαρά και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια !!! Πιο συγκεκριμένα, την 24/11/2011 αφού
πρώτα η δικογραφία για την εσχάτη προδοσία διεβιβάσθη στη Βουλή από τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έπειτα και επίσημα πλέον ανακοινώθηκε από βήματος
βουλής, από τον ΣΤ’ αντιπρόεδρο της βουλής κ.Βαΐτση Αποστολάτο, στο 34ο λεπτό της συνεδρίασης,
πράγμα που είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά της Βουλής εκείνης της ημέρας και πιο συγκεκριμένα
στη σελ. 1985 των πρακτικών της ολομέλειας την 24-11-2011: IΓ` Περίοδος, Σύνοδος Γ`, Συνεδρίαση ΛΕ`.
Σας παραθέτω το τι ακριβώς ελέχθει τότε από βήματος βουλής: “Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, έχω την
τιμή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγματος και του Ν.3126/2003 για
ποινική ευθύνη των Υπουργών όπως ισχύει, δικογραφία κατά µελών της Κυβέρνησης.”
Για την διευκόλυνση σας, σας παραθέτω συνδέσμους, όπου μπορείτε να δείτε τα επίσημα πρακτικά της
βουλής, καθώς και το σχετικό βίντεο, όπου ο κ. Βαΐτσης Αποστολάτος, ανακοινώνει επίσημα στο Σώμα από
βήματος βουλής, την διαβίβαση προς την βουλή, της δικογραφίας για την εσχάτη προδοσία.
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20111124.pdf
(Το σχετικό πρακτικό)
https://www.youtube.com/watch?v=EhxepRQXKs&feature=player_detailpage%CE%94%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5
( το video ) της ανακοίνωσης
Η εσχάτη προδοσία είναι πολιτικό αδίκημα, σε βαθμό κακουργήματος και είναι συνεχές, δηλαδή δεν
παραγράφεται ποτέ και υποχρεωτικά θα δικαστεί , έστω και μετά την απελευθέρωση της Χώρας
(Άρθρο 120 παρ.3 του Συντάγματος, ΠΚ 137 παρ.3, ν. 1500/1984, σχετικό και το άρθρο 3
παρ.2 του ν.3126/2003 και απόφαση 684/1975 Ολομέλειας του Αρείου Πάγου). Φυσικά, από τις 24-112011 και μέχρι σήμερα, το πολιτικό προσωπικό συγκαλύπτει την εσχάτη προδοσία, όσο καλύτερα μπορεί,
ενώ ξέρει ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να αποφύγει με κανένα τρόπο την επικείμενη δίκη, ενώ το αδίκημα
της εσχάτης προδοσίας είναι συνεχές και απαράγραπτο !!!
Συνεπώς, με την σημερινή ορκωμοσία που πρόκειται να προβείτε, νομιμοποιείτε (θέλω να πιστεύω ότι
μέχρι την σημερινή επίσημη ενημέρωση σας το πράττατε εν αγνοία σας) μια κυβέρνηση, που προέρχεται
από ανθρώπους που είναι ίσως και πραξικοπηματίες και ίσως και προδότες της Ελλάδος και της
Ορθοδοξίας, μια και η Ελλάδα με την Ορθοδοξία είναι ιστορικά αλληλένδετα !!! Επίσης, με το να τους
ορκίσετε,νομιμοποιείτε και το ολέθριο έργο τους, αυτό που έκαναν , αλλά και αυτό που θα κάνουν!!!
Πρόκειται, λοιπόν, να νομιμοποιήσετε μια κυβέρνηση που όλα δείχνουν ότι πρόκειται για κυβέρνηση του
εχθρού και του κατακτητή της Χώρας, κυβέρνηση που προέρχεται αποκλειστικά από
ανθρώπους υπολόγους για εσχάτη προδοσία και που αποφεύγουν με κάθε τρόπο την εκδίκαση, για
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ένα πολιτικό κακούργημα, με συνέπειες γενοκτονίας και επειδή γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν
παραγράφεται το αδίκημα της έσχατης προδοσίας καικάποτε θα δικαστούν, συνεχίζουν να πράττουν ότι
ολέθριο πράττουν, αποσιωπώντας και συγκαλύπτοντας την εσχάτη προδοσία !!!
Και αυτόν ακριβώς τον σκοπό, έχει και η σημερινή επικοινωνία μου μαζί σας. Αφού, λοιπόν,
σας ενημέρωσα επισήμως δια της παρούσης, προσκομίζοντας σας τα αποδεικτικά στοιχεία του
ισχυρισμού μου, με την παρούσα σας δηλώνω, ότι εάν προβείτε σε οποιαδήποτε ορκωμοσία πολίτικου
προσωπικού, μέχρι να τελεσιδικήσει η δίκη για την εσχάτη προδοσία, θα είστε δυστυχώς και εσείς,
συνεργοί, συναυτουργοί και συνεργάτες σε εσχάτη προδοσία και θα είμαστε στην πολύ δυσάρεστη θέση
να καταθέσουμε και σχετική αναφορά στον Εισαγγελέα, εάν πράξετε κάτι τέτοιο, με άμεση συνέπεια, να
κατηγορηθείτε για συνεργεία, συναυτουργία και ηθική αυτουργία σε εσχάτη προδοσία, παράδοση της
Εθνικής κυριαρχίας και γενοκτονία, με ότι και εάν αυτό συνεπάγεται.
Σας ευχαριστώ πολύ για την δέουσα προσοχή σας σε αυτό το καίριο ζήτημα.
Μακάρι ο Χριστός να σας φωτίσει να πράξετε το Αληθές, το Δίκαιο, το Ηθικό και συνεπώς το Χριστιανικό.
Με Εκτίμηση
Μασσέλος Ν. Ιωάννης
Ενεργός Έλλην Πολίτης σε αναμονή …
Τηλ. 6949907999
Emai: qaetos@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το συγκεκριμένο e-mail στάλθηκε στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
contact@iaath.gr, protosygellos@iaath.gr, p.symeonv@iaath.gr
και επιβεβαιώθηκε η παραλαβή του, μέσω τηλεφώνου, στον αριθμό 210-3248731 εσωτερικό 1, όπου
μίλησα με τον γραμματέα του Μακαριωτάτου κ. Παυλάκη Νεκτάριο, ο οποίος με ρώτησε, εάν ζητώ
ευθέως ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ και από την μεριά μου ΗΜΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΟΣ ΣΕ
ΑΥΤΟ. !!!
Πολλοί άλλοι Πολίτες, αντέγραψαν το κείμενο αυτό και πριν την ορκωμοσία, έπραξαν το ίδιο, όμως οι
Ιερωμένοι εκτέλεσαν ετσιθελικά την ορκωμοσία, προσβάλλοντας τον Χριστιανισμό και το ποίμνιο τους !!!

f.

Αυτό το εξώδικο προς τις εφορίες είναι ότι φοβάται περισσότερο το σύστημα !!! (Από IRI WOLF)
Από το γκρουπ του Facebook, με τίτλο: “ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ Ο «ΜΠΑΤΑΧΤΣΗΣ» Ή ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΤΑΒΑΤΖΗΣ ???”
https://www.facebook.com/groups/255644164604039/
Μπορείτε να κατεβάσετε το εξώδικο από εδώ: http://qaetos.e-designer.gr/IRI/DAVAGIS.pdf

g. Γιατί αυτά που πράττουν οι κυβερνώντες οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην οριστική διάλυση της
Δικαιοσύνης και την διάρρηξη του κοινωνικού ιστού ??? (Άρθρο από IRI WOLF, προς την Ελληνική Δικαιοσύνη)
Είναι το κείμενο που βρίσκεται εδώ: ΕΠ 9
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4. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
a. Πακέτο σημαντικότερων αποφάσεων εστιασμένο στις τράπεζες και στο χρηματοοικονομικό σύστημα,
ανακεφαλαιοποίηση, υπεξαιρέσεις, απάτες, αδικαιολόγητος πλουτισμός, μη εφαρμογή του νόμου κ.α. σχετικά
…
I.

13/2/1014 Ειρηνοδικείο Μεγαλοπόλεως 15/2014: Αναστέλλεται η εκτέλεση διαταγής πληρωμής λόγω
άκυρης δανειακής σύμβασης:
http://mariosmarinakos.blogspot.gr/2014/02/152014.html#sthash.XjKrF4tA.dpuf

II.

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΒΟΜΒΑ από τα Ειρηνοδικεία!!! Προχωρούν σε πλήρη ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ και σώνουν
υπερχρεωμένους πολίτες ...
http://www.networkedblogs.com/XfVKq

b. Πακέτο σημαντικότερων αγωγές εστιασμένο στις τράπεζες και στο χρηματοοικονομικό σύστημα,
ανακεφαλαιοποίηση, υπεξαιρέσεις, απάτες, αδικαιολόγητος πλουτισμός, μη εφαρμογή του νόμου κ.α. σχετικά
…
I.

2/12/2012 ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΝΟΜΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ:
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ad%cf%82/%ce%b4%ce%b7%
ce%bc-%ce%b1%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%b6%cf%89%ce%bd%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%bb/

II.

2014 Μαζική αγωγή από το κίνημα «Υπέρβαση» , κατατέθηκε προσφάτως ….
http://www.scribd.com/doc/193167384/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%9F%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CF%8E%CE%BD

c. Πακέτο σημαντικότερων μηνύσεων εστιασμένο στις τράπεζες και στο χρηματοοικονομικό σύστημα,
ανακεφαλαιοποίηση, υπεξαιρέσεις, απάτες, αδικαιολόγητος πλουτισμός, μη εφαρμογή του νόμου κ.α. σχετικά
…
I.

2009 ΕΙΧΕ: Μήνυση σε τράπεζα για τοκογλυφία με κάρτες
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%822/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%bb%cf%85%cf%86%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%ce%ba%ce%ac/

II.

09/04//2010 Κυριάκος Τόμπρας, Γεώργιος Νούλας ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ κατά των κερδοσκόπων και
παντός υπευθύνου που με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους χειραγώγησαν το δημόσιο χρέος της
Ελλάδος και ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο, τους Έλληνες πολίτες και γενικότερα τα φορολογούμενα
στην Ελλάδα φυσικά και νομικά πρόσωπα.
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%822/%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ac%ce%ba%ce%bf%cf%82Ανοιχτή επιστολή προς κάθε Έλληνα Δικαστικό Λειτουργό ǁ IRI WOLF© 2014 ǁ Σελίδα 179 από 208
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%cf%84%cf%8c%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%b1%cf%82%ce%b3%ce%b5%cf%8e%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82%ce%bd%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b7%ce%bd/
III.

09/02/2012 Καταγγελία στον Άρειο Πάγο για τα 203 Δις που πήραν οι τράπεζες
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/07/19/09-02-2012%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ac%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%ac%ce%b3%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-203-%ce%b4/

IV.

20/07/2012 BΑΡΥΤΑΤΗ ΜΗΝΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Χ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗΣ “ΜΑRFIN ΕΓΝΑΤΙΑ TΡΑΠΕΖΑ” για σύσταση και
λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης Σε μετωπική σύγκρουση το Ε.Ι.Χ.Ε με το τραπεζικό κατεστημένο;
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/07/23/%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%83%cf%8d%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%ce%b5%ce%b9%cf%87%ce%b5-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%84%cf%81%ce%b1/

V.

05/04/2013 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΡΗΣ κατά MARFIN και παντός πολιτικού και υπηρεσιακού υπευθύνου
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%822/%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%83-%cf%83%ce%b1%cf%81%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-marfin-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84/

VI.

10/7/2013 ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ MILLENNIUM BANK KAI THΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/08/30/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%85%cf%84%ce%b7%cf%8
1%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b7/

VII.

24/09/2013 Μήνυση του Δημ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ κατά Των Τραπεζών: 1) «ΕΘΝΙΚΗΣ», 2) Alpha Bank, 3)
Εurobank, και 4) Πειραιώς, Για Απάτη (ΠΚ 386), Εκβίαση (ΠΚ 385), Απειλή (ΠΚ 333), Νομιμοποίηση
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σε βαθμό ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ (ν. 3932/2011 και ν.3691/2008)
και Σύσταση Εγκληματικής Οργάνωσης (ΠΚ 187) ΚΑΙ ΚΑΤΑ α) Γεωργίου Προβόπουλου, Δ/τη Κεντρικής
Τράπεζας για συνέργεια στα παραπάνω κακουργήματα των τραπεζών, δια της πλημμελούς άσκησης των
εποπτικών του καθηκόντων (παράβαση των άρ. 2δ, 55Α του Καταστατικού της ΤτΕ) και δεν επέβαλλε υπέρ
του Δημοσίου τις κατά των τραπεζών προβλεπόμενες ποινές (αρ. 55 του καταστατικού της ΤτΕ) (Απιστία
περί την Υπηρεσία, ΠΚ 256).β) Της Δ/ντριας Β. Ζάκκα και Υπ/ντριας Κυριακής Φλεσιοπούλου της Δ/νση
Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος για συνέργεια στα κακουργήματα των
τραπεζών δια της πλημμελούς εποπτείας των τραπεζών. γ) Και κατά παντός υπευθύνου για τα παραπάνω
εγκλήματα ως φυσικών και ηθικών αυτουργών.
http://justiceforgreece.wordpress.com/%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%8
2-2/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7-alpha-bank-%CE%B5urobank-%CF%80/
Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ και Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ! μήνυσαν μαζί τις Τράπεζες για Απάτη και Νομιμοποίηση Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες σε βαθμό ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ (διαβάστε όλη την μήνυση).
http://zoidosia.blogspot.gr/2013/09/blog-post_25.html
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VIII.

02/03/2014 Μήνυση κατά υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και υπαλλήλων των τραπεζών.
Αίτηση παροχής προστασίας
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%822/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bb%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85/

IX.

Δημ. Αντωνίου. Δικαστικά Έγγραφα "ΑΣΠΙΔΑ" για τα δάνειά σας στις Τράπεζες …
http://www.scribd.com/doc/208113615/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%
BA%CE%AC-%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%91%CE%A3%CE%A0%CE%99%CE%94%CE%91-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CE%B1%CF%82%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%82

d. Πακέτο σημαντικότερων εξωδίκων εστιασμένο στις τράπεζες και στο χρηματοοικονομικό σύστημα,
ανακεφαλαιοποίηση, υπεξαιρέσεις, απάτες, αδικαιολόγητος πλουτισμός, μη εφαρμογή του νόμου κ.α. σχετικά
…
I.

28/1/2013 ΚΙΝΗΜΑ «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ»: ΕΠΙΔΟΘΗΣΑΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ EUROBANK …
http://antistasitora.blogspot.gr/2013/01/eurobank.html?spref=fb

II.

09/12/2013 Εξώδικο προς την Alpha Bank
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/12/13/%ce%b5%ce%be%cf%8e%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%
bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-alpha-bank/

III.

Το Χωνί: Εξώδικο για τις εισπρακτικές [ΜΟΝΤΕΛΟ] Το εξώδικο κοινοποιήθηκε στον εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου και στην τρόικα.
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b5%ce%be%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1/%ce%b5
%ce%be%cf%8e%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82/

IV.

ΚΙΝΗΜΑ «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ»: ΤΕΛΙΚΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ …
http://www.scribd.com/doc/128339456/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%95%CE%9E%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%96%CE%A9%CE%9D

e. Πακέτο σημαντικότερων άλλων υλικών, άρθρων, βίντεο εστιασμένο στις τράπεζες και στο χρηματοοικονομικό
σύστημα, ανακεφαλαιοποίηση, υπεξαιρέσεις, απάτες, αδικαιολόγητος πλουτισμός, μη εφαρμογή του νόμου
κ.α. σχετικά …
I.

Θα πληρώσουμε 233 δισ. «σπασμένα» των τραπεζών!
Οι τράπεζες καρπώθηκαν 233 Δις, τα οποία πήραν και τα οποία καλείται ο Ελληνικός Λαός να
αποπληρώσει, ενώ ποτέ δεν έδωσαν εγγυήσεις στο Ελληνικό κράτος για την περίπτωση της αδυναμίας
πληρωμής του ποσού που έλαβαν σε δάνειο, ως ο νόμος ορίζει!!! Επίσης, οι τράπεζες δεν τήρησαν και
άλλα πράγματα που απορρέουν από τον νόμο, όπως να αλλάζουν διοικήσεις και πολλά άλλα … !!! Σήμερα,
είναι υπόλογος στην Ελληνική Δικαιοσύνη, για υπεξαίρεση και απάτη !!! Σύνδεσμος:
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/260576/tha-plirosoyme-233-dis-spasmena-ton-trapezon
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II.

Καινούργιες πρωτοβουλίες κατά τραπεζών και δημοσίου σε Ελλάδα και ΗΠΑ
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/09/01/%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%8d%cf%8
1%ce%b3%ce%b9%ce%b5%cf%82%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5/

III.

Όλοι οι δανειολήπτες να ζητήσουν τον φάκελο του δανείου τους. Θα βρουν υπερχρέωση …
http://attikanea.blogspot.gr/2014/01/blog-post_1334.html

IV.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΟΤΑΝ ΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ !!! …
http://attikanea.blogspot.gr/2013/05/blog-post_3934.html?spref=fb

V.

ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ: Γιατί οι τράπεζες δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν κατασχέσεις!
Της Ευαγγελίας Αμπάζη - δικηγόρος Αθηνών
Oι τέσσερις συστημικές τράπεζες έλαβαν συνολικά για την ανακεφαλαιοποίησή τους περίπου 52 δις ευρώ.
Ο σκοπός της χρηματοδότησης τους ή, άλλως, της ανακεφαλαιοποίησής τους, σύμφωνα με τα άρθρα 27α
και 28 του Ν. 3601/2007, ήταν η αποκατάσταση των ζημιών των ιδίων κεφαλαίων τους, τις οποίες
υπέστησαν και από τα μη εξυπηρετούμενα ληξιπρόθεσμα δάνεια των φυσικών προσώπων.
Με την προβλεπόμενη από το νόμο 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/12-11-2012 - 3ο Μνημόνιο) και την από
13/11/2012 σχετική (με αρ. 38) απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α' 223/12-11-2012)
διαδικασία ανακεφαλαιοποίησής των τραπεζών από το Ελληνικό Δημόσιο, οι τράπεζες έχουν καλύψει
πλήρως τις ζημίες και το κενό των «ιδίων κεφαλαίων» τους έως και την 31/12/2012. Αυτές οι ζημίες
προήλθαν και από τα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά δάνεια των οφειλετών τους.
Συνεπώς οι τράπεζες δεν έχουν έννομο συμφέρον να απαιτούν τα ληξιπρόθεσμα δάνεια διότι -όπως
προανέφερα- για όλο το απαιτητό κεφάλαιο και τους τόκους έχουν εξοφληθεί πλήρως από το Ελληνικό
Δημόσιο, στο οποίο, κατά τους υφιστάμενους ακόμα κανόνες Δικαίου, περιήλθε η πλήρης κυριότητα των
τραπεζών.
Για να αντικρουστεί το εν λόγω επιχείρημα από τις τράπεζες, αυτές οφείλουν να επιδείξουν στους Έλληνες
δανειολήπτες ότι τα συγκεκριμένα ΔΙΚΑ τους δάνεια δεν καλύφθηκαν πλήρως από τις δόσεις αυτές,
παραμένουν δηλαδή ανεξόφλητα. Τούτο μπορούν και οφείλουν να πράττουν κάθε φορά που απαιτούν
από τους Έλληνες δανειολήπτες να αποπληρώσουν την ανεξόφλητη οφειλή τους, επιδεικνύοντας τους
στοιχεία της ύπαρξης της οφειλής τους από τα «Βιβλία των λογαριασμών των επισφαλών απαιτήσεων»
(ζημίες), την Τράπεζα της Ελλάδος, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το
υπουργείο Οικονομικών. Θα πρέπει να αποδείξουν δηλαδή ότι η συγκεκριμένη οφειλή δεν έχει καλυφθεί
από τις δόσεις της ανακεφαλαιοποίησής.
Περαιτέρω, ενώ οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν, κάλυψαν τις ζημίες τους και αποκατέστησαν τα ίδια
κεφάλαια των Cor Tier I με τα 45 δις ευρώ της ανακεφαλαιοποίησής, διατήρησαν ταυτόχρονα και τις
μετοχές τους αλλά και τη διοίκηση τους. Συγχρόνως όμως -και παράνομα- απαιτείται η αναγκαστική
είσπραξη των ποσών της ανακεφαλαιοποίησής από τους Έλληνες πολίτες (και δανειολήπτες των
τραπεζών), οι οποίοι έχουν ήδη εγγυηθεί τα ποσά της ανακεφαλαιοποίησής με την εγγύηση που χορήγησε
το Ελληνικό Δημόσιο στα ομόλογα CosCos (που έδωσαν οι τράπεζες στο ΤΧΣ και υπέρ του ΕSΜ).
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Με τον τρόπο αυτό οι Έλληνες πολίτες (και δανειολήπτες των τραπεζών) καθιστάμεθα οι τωρινοί εγγυητές
και, δυνητικά, οι τελικοί δανειστές των τραπεζών, σε περίπτωση που τα CosCos δεν επαναγοραστούν από
τις τράπεζες σε τρία (συν δύο) χρόνια και οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου εκπέσουν υπέρ του ΕSΜ,
με αποτέλεσμα οι εγγυήσεις (στα CosCos) να γίνουν πλέον ελληνικό δημόσιο χρέος υπέρ του ΕSΜ.
Συνεπώς, οι τράπεζες, ενώ ουδεμία ζημία έχουν υποστεί από τα «ληξιπρόθεσμα» δάνεια (οι ζημίες τους
αποκαταστάθηκαν με την ανακεφαλαιοποίησή τους), απαιτούν την αναγκαστική είσπραξη των δανείων
αυτών από τους εγγυητές και, δυνητικά, τελικούς δανειστές των τραπεζών, ήτοι τους Έλληνες πολίτες!
Τέλος, από τη συμφωνία ανακεφαλαιοποίησής των τραπεζών, όπως αυτή τελικά κατακυρώθηκε με την υπ'
αριθμ. 38/9-11-2012 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α', 223/12-11-2012), προκύπτει ότι όλες οι
συστημικές τράπεζες περιέρχονται από το Νοέμβριο του 2012 στην πλήρη κυριότητα (ιδιοκτησία) του
Ελληνικού Δημοσίου και του ΕFSF, παρά το γεγονός ότι διατήρησαν τη διαχείριση τους, η οποία ασκείται
από τα παλαιά (υφιστάμενα) μέλη των Δ.Σ., διότι μπόρεσαν (με εξαίρεση τη Εurobank) και κάλυψαν από τα
ιδιωτικά τους κεφάλαια το 10% της ανακεφαλαιοποίησής τους.
Οι τράπεζες αυτές θα περιέλθουν και πάλι στην κυριότητα των νυν ιδιωτών ιδιοκτητών της μόνον εάν εντός
πενταετίας οι τελευταίοι επαναγοράσουν από το Ελληνικό Δημόσιο, και κατ' επέκταση από τον ΕFSF, τα
μετατρέψιμα ομόλογα CosCos, τα οποία κατέχει ο ΕFSF με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Συνεπώς, καμία τράπεζα δεν έχει έννομο συμφέρον να απαιτεί την εξόφληση των ήδη εξοφλημένων από
την ανακεφαλαιοποίηση δανείων.
ΕΠΙΚΑΙΡΑ (16/1/2014) ….
Σχετικά βίντεο:
http://www.youtube.com/watch?v=BpzhzZK7RR4&feature=youtu.be
και
http://vmediagr.blogspot.gr/2014/03/o.html
VI.

ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ …
http://syntagma120.blogspot.gr/p/blog-page_5729.html

VII.

ΣΟΚ: Μαζικές αγωγές δανειοληπτών σε τράπεζες μετά τις αποκαλύψεις …
http://rethymno.forumgreek.com/t296-topic#298

VIII.

Καμμένος: 203 ΔΙΣ στις Τράπεζες. Τα 93 ΔΙΣ Υπεξαιρέθηκαν, με μελλοντικό σκοπό την εξαγορά της
πτωχευμένης Ελλάδος …
https://www.youtube.com/watch?v=ApjM6VgIURY

IX.

Αναφορά Αντωνίου στην ECB: Παράνομη η απαίτηση εξόφλησης δανείου μετά την πλήρη
ανακεφαλοποίηση.
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82/%c
e%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%ce%b1%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-ecb%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b7-%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%b1/

X.

AERIKO: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΞΩΦΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ;;; …
http://toaeriko.blogspot.gr/2014/04/mia.html
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XI.

Ο ΠΑΡΛΑΠΙΠΑΣ: VIDEO - ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ? ΚΑΡΤΕΣ ΧΡΕΩΜΕΝΕΣ? NAI ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!!!!
http://www.oparlapipas.com/2014/04/video-nai.html

XII.

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ALPHA BANK ΚΑΙ EUROBANK ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΧΩΡΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ!!!
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/08/27/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b
d-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b5%cf%83-%cf%83%ce%b5-alpha-bank%ce%ba%ce%b1%ce%b9-eurobank-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%bf%ce%bc%ce%bf/

XIII.

ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΑ !!!
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/08/07/%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9%ce%b5%ce%b9/

XIV.

ΕΙΧΕ: Η Τραπεζική Παρανομία & η Αντιμετώπισή της …
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/07/05/%ce%b7%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b7%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%8e%cf%80%ce%b9%cf%83/

XV.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΡΙΑΣ
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/06/02/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf
%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%b5%cf%83-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%b6%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%b5%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9/

XVI.

Ελληνικές τράπεζες πούλησαν τα δάνεια των Ελλήνων στους ξένους! Αυτες είναι οι τράπεζες που βοηθάει
το Ελληνικό δημόσιο ??? ...
http://www.eglimatikotita.gr/2013/07/blog-post_1892.html
Η σχετική ερώτηση του κ. Τέρενς Κουΐκ στην βουλή …
http://olympia.gr/2013/07/04/%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%83-%CF%84%CE%B1/
Πως ακριβώς γίνεται και η παρανομία των τραπεζών.
http://kthnotrofia.pblogs.gr/2011/04/poylane-ta-daneia-se-xenes-etaireies-aytes-einai-oi-trapezespoy.html
Τι δικαιώματα έχετε (δείτε και στο τέλος της παραπομπής ΧΙΧ κατωτέρω, για το πώς μπορείτε να το
γυρίσετε σε μπούμερανγκ κατά των τραπεζών!!!) …
http://www.money-money.gr/news/xenes-eteries-pazarevoun-ta-ellinika-dania-sto-5-eos-50-tis-axiastous/293

XVII.

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ: ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΙ ΟΛΑ τα κόμματα της βουλής
συμμετέχουν στο φαγοπότι εις βάρος του Ελληνικού Λαού.
http://youtu.be/hp3y1_7sJHg
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XVIII.

ΕΤΣΙ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ...ΝΟΜΙΜΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!
http://attikanea.blogspot.gr/2012/09/blog-post_9658.html?spref=fb

XIX.

Ομολογία ΣΟΚ του Όλι Ρεν: Τελικός στόχος κινητή-ακίνητη περιουσία των Ελλήνων – «Πρώτα θα
εφαρμόζονται μνημόνια και όταν αποτυχαίνουν, θα «κουρεύουμε» καταθέσεις»
http://www.planetnews.gr/%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%BF%CE%BA-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%8C%CE%BB%CE%B9-%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%87%CE%BF/

XX.

Ο νόμος 3758/2009 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4038/2012, ρυθμίζει τη λειτουργία των
εισπρακτικών εταιρειών, οι γνωστές μας πλέον «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες
απαιτήσεις» ….
Αλήθεια, πόσες από αυτές πραγματικά τηρούν το γράμμα του νόμου ???

Η απάτη μεγατόνων των τραπεζών !!!

Ο νόμος 3758/2009 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4038/2012, ρυθμίζει τη λειτουργία των
εισπρακτικών εταιριών, που πλέον μετονομάστηκαν σε Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες
απαιτήσεις. Με τους νέους νόμους τίθεται για πρώτη φορά ένα θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για αυτές τις
επιχειρήσεις, με σκοπό την προστασία των οφειλετών από αθέμιτες και παράνομες πρακτικές.
Γνωστικά άρθρα:
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή):
http://www.efpolis.gr/filesbase/1582_%CE%A3%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CF%81%CF
%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
Ο νομος ν. 3758/2009:
http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/N3758_2009.pdf
Ο νομος ν. 4038/2012:
http://apografi.gov.gr/wp-content/uploads/downloads/2012/02/N4038_2012.pdf
Αρχές που πρέπει να τηρούν οι Εταιρείες Ενημέρωσης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων (εισπρακτικές εταιρείες)
κατά την ενημέρωση και επικοινωνία με τον οφειλέτη:
•

•

Κατά την ενημέρωση του οφειλέτη σχετικά με τα ληξιπρόθεσμα χρέη του, οι Εταιρείες Ενημέρωσης έχουν
την υποχρέωση να συμπεριφέρονται στον οφειλέτη με ευπρέπεια και ειλικρίνεια, να σέβονται την
προσωπικότητά του, αλλά και την ιδιωτική του ζωή, την υγεία, την ασφάλεια και το τραπεζικό του
απόρρητο.
Πριν από κάθε ενέργεια ενημέρωσης πρέπει να προηγείται επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του οφειλέτη.
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•
•

•

Σε κάθε τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη οι Εταιρείες έχουν υποχρέωση να εμφανίζουν τον
αριθμό προέλευσης κλήσης (Δεν επιτρέπεται η κλήση προς τον οφειλέτη από τηλεφωνική γραμμή με την
ένδειξη «Απόκρυψη»).
Οι υπάλληλοι των Εταιρειών Ενημέρωσης οφείλουν να ενημερώνουν τους οφειλέτες σχετικά με το
ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους, καθώς και για το σκοπό της επικοινωνίας. Επιπλέον πρέπει να
δηλώνεται στον οφειλέτη ο αριθμός μητρώου της εταιρείας, καθώς οι εταιρείες αυτές είναι υποχρεωμένες
από το νόμο να εγγράφονται σε ειδικό μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο οποίο καταχωρούνται και
τα πλήρη στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων τους.
Δεν πρέπει να οχλείται ο οφειλέτης, τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, περισσότερες
από μία φορά ανά δεύτερη ημέρα και μάλιστα μόνον σε καθημερινές, από 9.00πμ έως 20.00μμ.

Περιορισμοί που επιβάλλονται στις Εταιρείες Ενημέρωσης:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Απαγορεύεται στις Εταιρείες Ενημέρωσης να εισπράξουν οι ίδιες με οποιονδήποτε τρόπο τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές, ή να αναθέσουν την είσπραξη σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Ο οφειλέτης πρέπει να ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα (π.χ. διεύθυνση και τηλέφωνο
επικοινωνίας), έχουν διαβιβαστεί στην Εταιρεία Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τα
προσωπικά δεδομένα (Ν. 2472/1997).
Η τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος
τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας.
Δεν επιτρέπεται να οχλείται ο οφειλέτης για χρέη που έχουν υποβληθεί σε διακανονισμό ή έχουν
παραγραφεί ή για απαιτήσεις που απορρέουν από γενικούς όρους συναλλαγών, οι οποίοι έχουν κριθεί
καταχρηστικοί από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.
Ο οφειλέτης δεν επιβαρύνεται με δαπάνες για την ανάθεση της ενημέρωσης σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές του από το δανειστή προς την Εταιρεία Ενημέρωσης.
Απαγορεύεται στις Εταιρείες η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων όπως στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», ή σε άλλα
αρχεία για τη διακρίβωση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη.
Προβλέπεται η καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με τον οφειλέτη σε περίπτωση διακανονισμού
ή ρύθμισης της οφειλής τους. Όμως δεν επιτρέπεται η καταγραφή της συνομιλίας σε περίπτωση απλής
ενημέρωσης για την οφειλή (οι εταιρείες αυτές συνήθως και βάση του άρθρου 36 του ν. 4038/2012,
προφασίζονται ότι η συνομιλία πρέπει υποχρεωτικά να καταγράφει, πράγμα που όντως στο συγκεκριμένο
άρθρο είναι ασαφές).
Η καταγεγραμμένη συνομιλία, παραμένει στο αρχείο της εταιρείας, για διάστημα έως 12 μηνών και αυτό
πρέπει να σας το πουν όταν καλούν !!! Μπορεί να παραταθεί το διάστημα αυτό, μόνον εάν το ζητήσετε
εσείς ή η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.
Η καταγεγραμμένη συνομιλία ΔΕΝ μπορεί για κανένα λόγο και αιτία να χρησιμοποιηθεί εναντίων σας, σε
κανένα δικαστήριο ή εξώδικο.

Απαγορεύεται στις Εταιρείες Ενημέρωσης να προβαίνουν σε αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές προς τον
οφειλέτη, όπως:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Να εμφανίζουν κατά την επικοινωνία με τον οφειλέτη ιδιότητες που δεν διαθέτουν, όπως υπαλλήλων των
δανειστών, δικηγόρων ή δικαστικών επιμελητών.
Να ασκούν οποιαδήποτε σωματική βία ή ψυχολογική πίεση στον οφειλέτη, ώστε να δημιουργούν την
εντύπωση ότι απειλείται το επάγγελμα, η περιουσία ή η ζωή του οφειλέτη ή και των οικείων του.
Να επιδεικνύουν προσβλητική συμπεριφορά ή να χρησιμοποιούν προσβλητικές εκφράσεις εναντίον του
οφειλέτη ή των οικείων του.
Να δυσφημίζουν ή ακόμη και να απειλούν ότι θα δυσφημίσουν τον οφειλέτη στον οικογενειακό ή
εργασιακό του περιβάλλον.
Να εκμεταλλεύονται περιστάσεις αντικειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη (π.χ. βαριά ασθένεια).
Να απειλούν ότι θα λάβουν μη νόμιμα μέτρα εις βάρος του οφειλέτη (π.χ. κατάσχεση και πλειστηριασμός
περιουσιακών στοιχείων χωρίς να έχει προηγηθεί δικαστική απόφαση που να διατάσσει την αναγκαστική
εκτέλεση).
Να δίνουν παραπλανητικές πληροφορίες στον οφειλέτη (π.χ. σχετικά με το χρέος του).
Να ενοχλούν πρόσωπα της οικογένειας του οφειλέτη σχετικά την εξόφληση του χρέους.
Να παραπλανούν τον οφειλέτη παρουσιάζοντάς του έγγραφα που δημιουργούν εσφαλμένα την
εντύπωση ότι πρόκειται για επίσημα δικαστικά έγγραφα (π.χ. εκθέσεις κατάσχεσης περιουσιακών
στοιχείων).
Να δίνουν ανακριβείς πληροφορίες στον οφειλέτη σχετικά με τις συνέπειες αθέτησης της πληρωμής.

Ειδικές υποχρεώσεις που οφείλουν να τηρούν οι Εταιρείες Ενημέρωσης:
•

•

Σε περίπτωση έγγραφης επικοινωνίας με τον οφειλέτη (π.χ. επιστολή), οι Εταιρείες Ενημέρωσης
υποχρεούνται επιπλέον να αναγράφουν την πλήρη εμπορική τους επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση
της έδρας τους με οδό, αριθμό, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα, τηλεφωνικό αριθμό, αριθμό fax και
διεύθυνση e-mail, καθώς και τον αριθμό μητρώου της Εταιρείας.
Εφόσον ζητηθεί από τον οφειλέτη, οι Εταιρείες οφείλουν να τον ενημερώσουν εγγράφως και με δικά τους
έξοδα, για το ύψος και την προέλευση της οφειλής κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα και λοιπές
προσαυξήσεις, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία.
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Κυρώσεις
Σε περίπτωση κατά την οποία, η Εταιρεία Ενημέρωσης δεν τηρεί τις παραπάνω προβλεπόμενες από το νόμο
υποχρεώσεις, καλούνται οι θιγόμενοι οφειλέτες να διαμαρτύρονται εγγράφως στο δανειστή – τράπεζα,
ενημερώνοντας ταυτόχρονα και την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και την ΕΚΠΟΙΖΩ,
καθώς προβλέπονται για την εταιρεία αυστηρότατες κυρώσεις (πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ,
ακόμη και διαγραφή της εταιρείας από το μητρώο σε περίπτωση υποτροπής). Και ο οφειλέτης, έχει δικαίωμα να
απαιτήσει αποζημίωση για ηθική βλάβη, αρκετών χιλιάδων ευρώ !!!
Ποτέ μην ξεχνάτε, ότι όλες αυτές οι εταιρείες στην ουσία, είναι όλες παράνομες, ακόμη και εάν θεωρούνται
«νόμιμες», δηλαδή έχουν αδειοδοτηθεί υποτίθεται κατά νόμο και είναι εγγεγραμμένες σε ειδικό μητρώο, ενώ αντί
να τις φοβάστε, θα έπρεπε να γελάτε μαζί τους.
Και αυτό γιατί, μάλιστα εάν θέλετε τους το λέτε και κατάμουτρα, κατ’ ουσίαν είναι συνεργοί και συναυτουργοί,
στις παρανομίες των τραπεζών και πιο συγκεκριμένα (απαιτούν παράνομα έσοδα):
-

Εάν καλούν για πιστωτικές κάρτες, τότε σίγουρα καλούν για τοκογλυφικές απαιτήσεις, σε
συνεργία με τις τράπεζες και οι απαίτηση τοκογλυφικών απαιτήσεων, είναι σοβαρότατο ποινικό
αδίκημα !!!

-

Εάν καλούν για άλλα δάνεια, τα ποσά που απαιτούν είναι σχεδόν σίγουρο ότι είναι ποσά που
αφορούν άκυρες δανειακές συμβάσεις, άρα είναι άκυρα, καταχρηστικά και παράνομα, ποσά
μάλιστα που εσείς πρέπει να αμφισβητείτε σφόδρα και ενημερώνετε τις εταιρείες αυτές ότι οι
απαιτήσεις τους είναι άκυρες, παράνομες και καταχρηστικές, ενώ οι ίδιες είναι συνεργοί και
συναυτουργοί στην παρανομία … !!!
Εάν, σας πουν ότι μέχρι τώρα δεν τα λέγατε αυτά, θα τους πείτε ότι εσείς όταν πήγατε στην τράπεζα
πήγατε καλόπιστα και πιστεύατε ότι η τράπεζα ήταν ένας σοβαρός πιστωτικός οργανισμός, που
δάνειζε χρήματα έναντι ενός νομίμου κέρδους, παίρνοντας τα ρίσκα του δανεισμού, πλην όμως,
τώρα και μετά από τόσες μηνύσεις και αγωγές που έχουν κερδηθεί εναντίων τους στην Ελληνική
Δικαιοσύνη, είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι κακόβουλα, καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη και την
καλοπροαίρετη διάθεση σας, ποτέ πραγματικά δεν πήραν κανένα ρίσκο έναντι του υποτιθέμενου
«νομίμου» κέρδους, ενώ φαίνεται να είναι μια ληστρική συμμορία, ειδικά όπως προκύπτει από
τις δανειακές συμβάσεις που εκδίδουν, που δεν είναι νόμιμες, αλλά ληστρικές και άρα άκυρες,
καθώς εκμεταλλευόμενοι την καλοπιστία και την άγνοια σας, σας έβαλαν πραγματικά σε μια
σύμβαση προσχώρησης, μια «Λεόντειο» συμφωνία, με την τράπεζα σε δεσπόζουσα θέση, γεμάτη
καταχρηστικούς και παράνομους όρους και «συμφωνίες» (όπως είναι οι ΓΟΣ – Γενικοί Οροί
Συναλλαγών), συμφωνία που ουσιαστικά δεν είχατε ποτέ και επουδενί την ευκαιρία να την
διαπραγματευτείτε ελεύθερα και ισότιμα με την τράπεζα … !!!

-

Επιπροσθέτως και βάση των καταχρηστικών και παρανόμων ΓΟΣ, που κανείς ποτέ δεν σας εξήγησε
όταν συνάψατε την σύμβαση, όπως ποτέ δεν σας ενημέρωσαν σωστά και πραγματικά για όλους
τους κινδύνους που ενέχει η συγκεκριμένη σύμβαση που υπογράψατε ως όφειλαν, η τράπεζα
παρανόμως στέλνει τα προσωπικά σας στοιχεία στις εταιρείες ενημέρωσης οφειλών, που και
αυτές παρανόμως τα λαμβάνουν, συνεπώς, αυτές παρανόμως τα κατέχουν και τα χρησιμοποιούν,
στοιχεία που οι εταιρείες αυτές τα χρησιμοποιούν για να σας παρενοχλούν, να προσβάλλουν την
Τιμή σας και μάλιστα τηλεφωνικά μέσα στο σπίτι σας, όλες τις «επιτρεπτές» ώρες κατά τον δικό
τους κανονισμό, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων και των ωρών κοινής ησυχίας … !!!
Σύμφωνα όμως με το διεθνές σύμφωνο για τα πολίτικα και τα ατομικά δικαιώματα, κανείς δεν
έχει το δικαίωμα να σας παρενοχλεί με τον οποιοδήποτε τρόπο και να προσβαλει την Τιμη σας,
ακόμη δηλαδή και τηλεφωνικώς, εντός του ασύλου-κατοικίας σας … !!! Μάλιστα, μια και είναι μια
διεθνής σύμβαση και βάση του άρθρου 28 παρ.1 του Συντάγματος, το σύμφωνο αυτό υπερισχύει
κάθε διάταξης και νόμου … !!! Άρα και μόνον από αυτό, αποδεικνύεται η παρανομία των
εταιρειών αυτών … !!!

Καλό θα είναι και για μελλοντική δικαστική χρήση (υποβολή αγωγής και διεκδίκησης αποζημίωσης ηθικής βλάβης
κατά των εταιρειών αυτών), να κρατάτε σε κάθε όχληση αρχείο τουλάχιστο για τα ακόλουθα: Ημερομηνία
όχλησης, Ώρα όχλησης, Τηλέφωνο οχλούμενου, Τηλέφωνο από το οποίο προέρχεται η όχληση (απόρρητα
απαγορεύονται), Εταιρικό όνομα, Αριθμός μητρώου εταιρείας, Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου που κάνει την όχληση,
Ιδιότητα, Αιτία όχλησης, Πόσα από τα ανωτέρω απαγορευτικά παραβίασε ο υπάλληλος … κτλ.
Τέλος, εάν δεν θέλετε να σας ενοχλούν καθόλου οι εισπρακτικές και πάλι υπάρχει η λύση (εκτός της γνωστής, ότι
δηλαδή, δεν συναινείτε στην ηχογράφηση) …
http://www.katohika.gr/2014/06/se-pernoun-tilefono-oi-eispraktikes.html
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Σχολιασμός από IRI WOLF (International Research Institute – WOrld Liberation Front):
Με κόκκινο έχουμε σημειώσει τις συνήθεις παραβάσεις που κάνουν οι εταιρείες αυτές, βάση των στοιχείων που
έχουμε εμείς συλλέξει. Έχουμε λάβει και πολλά παράπονα ειδικά για τα ακόλουθα:
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Οι συνομιλίες πάντα θέλουν οι εταιρείες ενημερώσεις να καταγράφονται, ακόμη και εάν δεν οδηγήσουν σε
διακανονισμό ή ρύθμιση της οφειλής του οφειλέτη. Εάν, ο οφειλέτης αρνηθεί την καταγραφή, τότε του
κλείνουν το τηλέφωνο κυριολεκτικά στην μούρη!
Υπάρχουν πολλές κλήσεις από τέτοιες εταιρείες, μέσω απόρρητων τηλεφωνικών αριθμών.
Σχεδόν ποτέ οι υπάλληλοι των Εταιρειών Ενημέρωσης δεν ενημερώνουν τους οφειλέτες σχετικά με το
ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους.
Οι οχλήσεις προς τους οφειλέτες, είναι εκθετικά περισσότερες από το προβλεπόμενο, δηλαδή, πολύ
περισσότερες από μία φορά ανά δεύτερη ημέρα.
Σχεδόν ποτέ, οι οφειλέτες δεν ενημερώνονται ότι τα προσωπικά τους δεδομένα (π.χ. διεύθυνση και
τηλέφωνο επικοινωνίας), έχουν διαβιβαστεί στην Εταιρεία Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου για τα προσωπικά δεδομένα (Ν. 2472/1997).
Πολλές φορές οι υπάλληλοι των εταιρειών αυτών, εμφανίζονται με ιδιότητες που δεν διαθέτουν, ενώ εάν
αυτό γίνει αντιληπτό από τον οφειλέτη και ζητήσει τα στοιχεία του ομιλούντος, το τηλέφωνο κλείνει
αμέσως!
Σχεδόν, στο πλείστων των περιπτώσεων ασκείται ψυχολογική πίεση στον οφειλέτη.
Με την Δικαιοσύνη πλέον, να έχει ασκήσει ποινικές διώξεις κατά όλων των τραπεζών, για υπεξαίρεση και
απάτη (αλλά και άλλων αιτιών), λόγο των 233 Δις, που έχουν πάρει η τράπεζες από την
ανακεφαλαιοποίηση παρανόμως, ενώ αυτά τα χρήματα, έχει κληθεί όλος ο Λαός να τα πληρώσει μέσω της
φορολογίας, ο καθένας οφειλέτης δικαίως, μπορεί να ισχυριστεί ότι η ενημέρωση που του γίνεται για τις
οφειλές του είναι παραπλανητική !!!
Συχνά-πυκνά, παραπλανούν τον οφειλέτη παρουσιάζοντάς του έγγραφα που δημιουργούν εσφαλμένα την
εντύπωση ότι πρόκειται για επίσημα δικαστικά έγγραφα!!!
Σχεδόν ποτέ, δεν ανακοινώνουν στον οφειλέτη ότι τα στοιχεία παραμένουν στο αρχείο τους , μόνον για 12
μήνες, εκτός εάν ζητηθεί παράταση από τον οφειλέτη ή την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, προκειμένου
να γίνει κάποιος έλεγχος …

Ειδικά για το προτελευταίο παράπονο, πολλές φορές οι τράπεζες ή οι συνεργαζόμενες με αυτές εταιρείες
ενημέρωσης οφειλών, για να σας φοβίσουν-εκβιάσουν, σας στέλνουν τάχα εξώδικα ή και τάχα διαταγές
πληρωμών, με συστημένα ή με ταχυμεταφορές και μάλιστα, πολλές φορές οι υπογραφές και οι σφραγίδες είναι
εκτυπωμένες και όχι γνήσιες … ΑΓΝΟΗΣΤΕ ΤΕΛΕΙΩΣ τέτοιου είδους εξώδικα ή διαταγές πληρωμών, διότι είναι
ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΚΥΡΑ και βάση νόμου. Το εξώδικο ή η διαταγή πληρωμής, μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς,
είναι πάντα άκυρο, διότι πάντα ισχύει ένας εκ’ των τριών λόγων ακύρωσης παρακάτω:
 Δεν έχει αποσταλεί νομίμως με αρμόδιο δικαστικό επιμελητή.
 Δεν έχει γνήσια υπογραφή.
 Δεν έχει γνήσια σφραγίδα.
Τέλος, θα πρέπει να ενημερώσουμε τους οφειλέτες, ότι οι τράπεζες δεν έχουν το δικαίωμα να «πουλήσουν» ή
«εκχωρήσουν» το χρέος σας σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την συγκατάθεση σας !!! Σε περίπτωση που πράξουν
διαφορετικά, μπορείτε να εγείρετε σοβαρές αστικές και ποινικές αξιώσεις.
Σε περίπτωση, όμως που ερωτηθείτε για κάτι τέτοιο, άσχετα με το εάν θα συμφωνήσετε ή όχι, ρωτήστε τους να σας
στείλουν το ερώτημα γραπτά και μάλιστα να αναγράφεται το ποιος θα αγοράσει το χρέος σας, εάν θα ισχύουν οι
ίδιοι όροι με αυτούς που έχετε, ενώ εάν «όχι» τότε ποιοι όροι θα ισχύουν και έναντι ποιου τιμήματος θα
«μεταβιβαστεί» το χρέος σας.
Έχοντας, ένα τέτοιο χαρτί, στα χέρια σας, αυτόματα σας δίνεται η μοναδική δυνατότητα να «κουρέψετε» το χρέος
σας, στο ποσό του τιμήματος. Έτσι, εάν και εφ’ όσων συμφωνήσετε, θα απαιτήσετε η νέα συμφωνία, να έχει σαν
οφειλόμενο ποσό το τίμημα.
Εάν, τώρα σας εξαπατήσουν και σας ενημερώσουν για μεγαλύτερο τίμημα από αυτό πραγματικά που έλαβαν, τότε
έχουν βαρύτατες ποινικές και αστικές ευθύνες και μπορείτε να απαιτήσετε μια πολύ μεγάλη αποζημίωση!!! Τέλος,
εάν το τίμημα είναι πολύ χαμηλό (συνήθως είναι το 5 έως 15 % του συνολικού ποσού του χρέους – σε «distress
funds» και αναλόγως εάν υπάρχει ή όχι εξασφάλιση {Ϫ 4. e. XVI}) και μπορείτε να αγοράσετε εσείς το «κουρεμένο»
χρέος σας, απευθυνθείτε στον δικηγόρο σας, προκειμένου να βρει τον κατάλληλο πιστοποιημένο άνθρωπο από την
επιτροπή κεφαλαιαγοράς, που θα αγοράσει το δάνειο σας, για λογαριασμό σας, διότι πάλι βάση νόμου δεν
μπορείτε να το αγοράσετε εσείς. Έτσι, με την αξία του τιμήματος και κάποιες μικρές αμοιβές, θα ξελασπώσετε
οριστικά!!!
Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε και κάτι άλλο πολύ χρήσιμο !!! Με την σημερινή κατάσταση, ακόμη και εάν η
τράπεζα (ή οποιοσδήποτε πιστωτής σας), βγάλει σε πλειστηριασμό ακίνητο σας, λόγο έλλειψης ενδιαφέροντος
υποψηφίων αγοραστών, θα ζημιωθεί σοβαρά, διότι εάν το δάνειο σας έχει εμπράγματες ασφάλειες (δηλαδή,
υποθήκη ή προσημείωση ή άλλο), μετά τον πλειστηριασμό αυτό των εμπραγμάτων ασφαλειών, που έχει πάρει η
τράπεζα με την σύμβαση της δανειακής σύμβασης, ΔΕΝ μπορεί να σας πειράξει κανένα άλλο ακίνητο (πράγμα
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που οι τραπεζίτες κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν και προφασίζονται ότι το δάνειο έχει δοθεί και με προσωπική
εγγύηση, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γιατί όταν κάνατε το δάνειο έλαβαν εμπράγματες εξασφαλίσεις της
απολύτου αρέσκειας τους και ισάξιες κατά την γνώμη τους όλων των απαιτήσεων και των ρίσκων τους {η εκτίμηση
του ρίσκου πριν τον δανεισμό είναι υποχρέωση τους}, ενώ λόγο του πιστωτικού κινδύνου που παίρνουν αυτά τα
ιδρύματα που λέγονται τράπεζες, δεν μπορούν να σας ζητήσουν τίποτε άλλο, διότι εάν το πράξουν, εξ’ ορισμού
παύουν να είναι και να λέγονται πιστωτικά ιδρύματα, αλλά πρέπει να λέγονται όπως είναι πραγματικά:
«χρεωκοπημένα υποθυκο-δανείστρια» και φυσικά, τέτοιες λογικές επισύρουν και την ακύρωση της άδειας τους ή
και το κλείσιμο τους, ενώ αποδεικνύει περίτρανα ότι η εκτίμηση κινδύνου που είχαν κάνει ήταν εσφαλμένη,
πράγμα που δηλώνει την προχειρότητα που έγινε η εκτίμηση αυτή, διότι το μόνο που τους πραγματικά τους
ενδιέφερε ήταν να δώσουν το δάνειο για να κλέψουν τον πλούτο του οφειλέτη και έτσι, να πλουτίσουν αθέμιτα!!!
Επίσης, δεν μπορούν να ζητούν εκ’ των υστέρων νέες εξασφαλίσεις περάν αυτών που έλαβαν με την σύναψη του
δανείου, διότι όταν εκτίμησαν το κίνδυνο κράτησαν το «ενέχυρο» που αυτές ήθελαν και δεν έγινε καμία συμφωνία
ή δεν δόθηκε καμία περαιτέρω διασφάλιση ότι ο οφειλέτης θα διατηρήσει την περιουσία του, άρα το να ζητάνε και
άλλα περιουσιακά στοιχεία είναι απολύτως καταχρηστικό και άδικο, διότι το λάθος βαραίνει αποκλειστικά αυτές
και την προχειρότητα που γίνονται όλα στους δανεισμούς, με σκοπό των αθέμιτο πλουτισμό τους), διότι είναι
παράνομο και υποχρεωτικά το χρέος σας αυτό, θα κλείσει με το όποιο ποσό καταφέρει η τράπεζα να λάβει από τον
πλειστηριασμό. Κάτι τέτοιο φυσικά, θα αυξήσει την χασούρα της τράπεζας στον ισολογισμό της και την γκρίνια των
μέτοχων !!!
Συνήθως, στον πλειστηριασμό αυτό, η τράπεζα προκειμένου να πάρει το ακίνητο σας, όσο πιο χαμηλά γίνεται,
προκειμένου να «ανασάνει» όσο μπορεί, βάζει μια αίτηση ενδιαφέροντος για την τιμή που νόμιμα αρχίζει ο
πλειστηριασμός και προς ενημέρωση σας, τώρα είναι τα 2/3, αλλά θα είναι με τον νέο νόμο το 1/3 της
αντικειμενικής αξίας του (http://www.kathimerini.gr/764640/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sto-13-thsantikeimenikhs-a3ias-h-timh--ekkinhshs-gia-toys-pleisthriasmoys) … Έτσι, η τράπεζα θα πάρει το ακίνητο στο 1/3
μόλις της αντικειμενικής αξίας του, προκειμένου να βρει μελλοντικά κάποιον άλλο να το πουλήσει σε υψηλότερη
τιμή, όμως όσο διάστημα θα το έχει στην κατοχή της, οι ανασφάλειες της θα είναι αυξημένες, διότι τα ακίνητα
σήμερα πάνε κάτω με ραγδαία πτώση τιμών … !!!
Συνεπώς, μπορείτε άνετα να διαπραγματευτείτε, μέσο ενός ειδικού πιστοποιημένου τραπεζικού διαπραγματευτή
(συνίσταται να μην το κάνετε μόνοι σας), να κλείσει το δάνειο σας οριστικά πληρώνοντας στην τράπεζα, μόνον ένα
ποσό έως το 1/3 της αντικειμενικής αξίας των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων που της έχετε παραδώσει, ενώ θα σας
διαγράψει και από τον Τειρεσία, με έγγραφο που θα πάρει από την ιδία την τράπεζα … !!! Ειδικά, εάν το ακίνητο
σας δεν είναι φιλέτο, μπορείτε ακόμη και προ πλειστηριασμού να το πάρετε πίσω, ακόμη και με το 60 – 70 % του
1/3 της αντικειμενικής αξίας του, ήτοι τελικό ποσό της τάξεως του 20 – 24% αυτής!!! Μπορεί να σας φαίνεται
παράξενο, αλλά οι τράπεζες συνήθως συμφωνούν σε αυτό το ποσό, διότι έτσι άμεσα, απεμπλοκάρονται οι
εγγυήσεις που έχουν δεσμευμένες για το δάνειο σας στην κεντρική τράπεζα, με αποτέλεσμα να μπορούν να
δανείσουν νέους δανειολήπτες 1,5 - 2 φόρες (εάν π.χ. το δάνειο σας ήταν κοντά στην αντικειμενική αξία του
ακίνητου που είχε δοθεί για εγγύηση) την αξία του δανείου σας, βγάζοντας από αυτόν τον νέο δανεισμό τα
«σπασμένα». Κάτι τέτοιο όπως καταλαβαίνετε, άμεσα αποσυμφορίζει και κάνει την τράπεζα βιώσιμη, ενώ
επαναφέρει την εύρυθμη λειτουργία της, οπότε συνήθως το δέχονται !!!
Τώρα, εάν τα χρέη σας προέρχονται από δάνεια που δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, όπως καταναλωτικά ή
πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ., τότε η τράπεζα μπορεί να στραφεί κατά όλης της περιουσίας σας, όμως έχετε εδώ ένα
πολύ σοβαρό και πολύ επικίνδυνο (κατά της τράπεζας) «όπλο» στην «φαρέτρα» σας !!! Τα δάνεια αυτά, συνήθως
έχουν τοκογλυφικά επιτόκια, πολύ μεγαλύτερα από τα επίσημα εξωτραπεζικά ανώτατα επιτόκια
(http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/monetary/exotrapezika.aspx), πράγμα που σαφώς
σημαίνει, ότι εάν η τράπεζα, ακόμη και με την αποδοχή σας (διότι όλες οι τραπεζικές συμβάσεις είναι
προτυπωμένες, άρα η συμφωνία θεωρείται Λεόντειος, δηλαδή τα συμβαλλόμενα μέλη δεν συμβάλλονται ισοτίμως
και με την τράπεζα σε «Δεσπόζουσα» θέση), σας έχει χρεώσει μεγαλύτερα επιτόκια, μπορείτε να υποβάλετε
αγωγή για τοκογλυφία, υπεξαίρεση με απάτη και να αιτηθείτε και μια σοβαρή ηθική αποζημίωση!!! Μάλιστα, εάν
τα δάνεια είναι εις μακρόν και εσείς πληρώνατε μόνον την μικρότερη καταβολή, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα η
τράπεζα να έχει εισπράξει πολύ περισσότερα χρήματα, από αυτά που οφείλατε νόμιμα και συνεπώς να πάρετε
πίσω χρήματα, εκτός βέβαια και των όποιων άλλων αποζημιώσεων σας, όπως και της ηθικής βλάβης !!!
Επιπροσθέτως, σήμερα που γράφεται αυτό (8/6/2014) και παρόλο τον φοβερό και εξοντωτικό για τους Έλληνες
δανεισμό της Ελλάδας, που σχεδόν αποκλειστικά πήγε στους τραπεζίτες (βασικά στις 4 συστημικές τράπεζες – οι
οποίες είναι για αυτό, υπόλογες για υπεξαίρεση και απάτη !!! – Δείτε παρακάτω με τον τίτλο: «Η τραπεζική απάτη
μεγατόνων του αιώνα !!!»), η Ελλάδα αντί να ανακάμψει, καταβαραθρώθηκε !!! Αυτή την στιγμή που γράφονται
αυτά, η Ελλάδα έχει χασούρα της τάξεως των 15 Δις, τα οποία είναι «παρκαρισμένα» από κακά δάνεια στην
κεντρική τράπεζα της Ελλάδος (ΚΤΕ) και μπορείτε να δείτε το «γιατί», εάν αθροίσετε τα δάνεια αυτά που συνέλλεξε
και «παρκάρισε» η ΕΚΤ, εδώ … http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/LegalF/decisionseme.aspx .
Όμως, δυστυχώς δεν είναι μόνον αυτό !!! Φαίνεται και ότι οι 4 συστημικές τράπεζες, παρόλο που έχουν πάρει έως
τώρα (τους έχουν χαριστεί και θα κληθούν οι Πολίτες να τα πληρώσουν μέσω εφορίας), … περί τα 286 Δις,
παρουσιάζουν έλλειμμα και χρειάζονται ΝΕΑ ανακεφαλαιοποίηση της τάξεως των 85 Δις, πληροφόρηση που
προέρχεται από πολύ καλή και αξιόπιστη πηγή, έλλειμμα που υποχρεούνται να παρουσιάσουν στον Ισολογισμό
τους στο τέλος του χρόνου !!! Άρα, έχουμε ανάγκη για νέο δάνειο (νέο μνημόνιο – νέα δανειακή σύμβαση – νέοι
εφαρμοστικοί νόμοι – νέα μέτρα λιτότητας – νέες «θυσίες του Ελληνικού Λαού» - νέες χιλιάδες παράπλευρες
απώλειες σε αυτοκτονίες κ.τ.λ.), συνολικού ύψους 100 Δις σήμερα και μάλιστα ποσό που όλα δείχνουν, ότι είναι …
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ραγδαία αυξανόμενο !!! Φυσικά και δεδομένου, ότι όταν οι τράπεζες έλαβαν τα προηγούμενα δάνεια ΔΕΝ
τήρησαν καμία από τις συμφωνίες που προέβλεπαν οι νόμοι της ανακεφαλαιοποίησης και δεδομένου, ότι ΠΟΤΕ
οι τράπεζες ΔΕΝ έδωσαν στο δημόσιο εμπράγματες ασφάλειες για αυτά που δανειστήκαν, εάν ζητηθεί ξανά από
το Ελληνικό Λαό «θυσία», στον βωμό του ευρώ, των τραπεζιτών, των τοκογλύφων και των κατακτητών – κορακιών,
κάτι τέτοιο πλέον θα οδηγήσει σε αυτομάτως σε εξέγερση, με ολέθρια αποτελέσματα για την Χώρα, για τον Λαό,
αλλά και πρωτίστως για τις τράπεζες !!! Συνεπώς, αυτός είναι και ένας επιπλέον λόγος που σήμερα ο κάθε
δανειολήπτης είναι σε σαφώς πλεονεκτικότερη θέση από την τράπεζα και η τράπεζα ΔΕΝ έχει πλέον ΚΑΝΕΝΑ
περιθώριο να μην δέχεται γενναία «κουρέματα» χρεών από τους δανειολήπτες !!!
Ακόμη και νομικά να το δούμε, με το άρθρο 288/388 ΑΚ, περί βιαίας μεταβολής (προς τα κάτω) των συνθηκών
ζωής, σήμερα στη στυγνή κατοχή των τοκογλύφων που βιώνουμε, έχουμε 70% μείωση εισοδήματος και αύξηση
φόρων κατά 900%, ενώ οι πραξικοπηματίες κυβερνώντες έχουν το θράσος και συνεχίζουν να λένε, … «ευτυχώς
είμαστε στο ευρώ και στην Ε.Ε.» !!! Μπορείτε να καταλάβετε πόσο σοβαρό είναι αυτό, εάν αναλογιστείτε ότι επί
τουρκοκρατίας, όπως μαθαίναμε στο σχολείο, οι δυσβάσταχτοι φόροι ήταν μόλις το … 10% !!! Επίσης, όλες οι
πραγματικές αξίες (και όχι η αντικειμενική αξία που παραμένει τεχνικώς ψηλά, για να μπορούν οι φόροι να είναι
και αυτοί υψηλοί, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το τρομο-ληστρικό έργο των δοσίλογων τάχιστα) των εμπραγμάτων
εγγυήσεων που κατέχουν οι τράπεζες, είναι σήμερα λιγότερο από το 15-20% της αξίας που είχαν προ μνημονίων,
όταν ο περισσότερος κόσμος πήρε τα δάνεια του !!! Συνεπώς, είναι λογικό και νόμιμο, να απαιτήσετε από τις
τράπεζες, «κούρεμα» χρεών σας (ακόμη και με προσφυγή στην Δικαιοσύνη), της τάξεως του 80-90% !!! Έτσι και
αυτός είναι ένας έξτρα λόγος, που τελικά οι τράπεζες είναι αναγκασμένες να συμμορφωθούν στις απαιτήσεις των
δανειοληπτών για τέτοια γενναία «κουρέματα», διότι εάν δεν το πράξουν με το καλό, θα υποχρεωθούν διάμεσου
της Δικαιοσύνης να το πράξουν με το ζόρι !!!
Εάν τώρα, η σύμβαση που υπογράψατε με την τράπεζα, από την οποία προκύπτει και το χρέος σας, προέβλεπε ότι
η τράπεζα μπορεί να μεταβιβάσει το δάνειο σας όπου εκείνη επιθυμεί, είναι υποχρεωμένη εάν μεταβιβάσει το
δάνειο σας να σας ενημερώσει !!! Αμέσως, λοιπόν, μόλις ενημερωθείτε θα πρέπει να προσφύγετε στην Ελληνική
Δικαιοσύνη, πράττοντας τα ακόλουθα (περισσότερα θα σας πει ο δικηγόρος σας):
I.

II.
III.

IV.
V.

Σχεδόν όλες οι συμβάσεις δανεισμού είναι προτυπωμένες από τις τράπεζες και δίδονται απλώς στον
δανειολήπτη για υπογραφή, χωρίς αυτός να έχει κανένα δικαίωμα, να διαπραγματευτεί τον οποιοδήποτε
όρο !!! Αυτό αυτομάτως, κάνει την συμφωνία «Λεόντειο» υπέρ της τράπεζας και φέρει την ίδια σε
«Δεσπόζουσα θέση», μια και όταν εσείς πήρατε το δάνειο, γιατί το είχατε ανάγκη, σε όποια τράπεζα και αν
πήγατε ΔΕΝ είχατε το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης, διότι κάτι τέτοιο θα σας στερούσε άμεσα τα
χρήματα που είχατε ανάγκη. Έτσι, εάν η τράπεζα προφασιστεί, ότι με την θέληση σας υπογράψατε το
δάνειο, εσείς θα αντικρούσετε το ισχυρισμό αυτό, λέγοντας, ότι είχατε ανάγκη τα χρήματα και σε όποια
τράπεζα και να απευθυνθήκατε, ακούγατε το ίδιο, είχαν όλες προτυπωμένες συμβάσεις και οι όροι ήταν
αδιαπραγμάτευτοι, πράγμα που κανονικά αντίκειται στους διεθνείς κανονισμούς της επιτροπής
κεφαλαιαγοράς και στην αρχή του υγιούς ανταγωνισμού – Διότι οι τράπεζες συμπεριφέρονται σαν καρτέλ
και αυτό είναι ευρέως γνωστό!!! Έτσι, εσείς ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΤΕ να δεχτείτε αυτή την Λεόντειο σύμβαση
υπέρ της τράπεζας, λόγο ενός άτυπου εκβιασμού σας από όλο το τραπεζικό καρτέλ, που ήταν σε
Δεσπόζουσα θέση, έναντι της δικής σας. Και οποιοσδήποτε όρος μιας σύμβασης έχει γίνει έτσι, καταπέφτει
άμεσα στο δικαστήριο σαν «άκυρος», άρα εσείς ποτέ δεν δώσατε την συγκατάθεση σας πραγματικά, για
την πώληση, ακόμη και εάν έχετε υπογράψει τον συγκεκριμένο όρο!!! Συνεπώς και η πώληση είναι άκυρη!
Να κάνετε καταγγελία στην επιτροπή ανταγωνισμού και στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς, για ύπαρξη
τραπεζικού καρτέλ.
Να εξετάσει ο δικηγόρος σας την ενεργητική νομιμοποίηση της διοίκησης της τράπεζας που πούλησε το
δάνειο σας και εάν βρεθεί ότι δεν υπάρχει, να αιτηθείτε την ακύρωση της πώλησης. Διότι, βάση των
τραπεζικών ανακεφαλαιοποιήσεων, οι τράπεζες έλαβαν πάνω από 286 Δις, τα οποία διαχειρίστηκαν
παρανόμως, διότι δεν σεβαστήκαν τους όρους και τις συμφωνίες της ανακεφαλαιοποίησης, δεν έδωσαν
εγγυήσεις στο κράτος (τον σημερινο κυριο μετοχο τους) και σήμερα διώκονται για υπεξαίρεση και απάτη!!!
Επίσης και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των τραπεζών που απορρέουν από την ανακεφαλαιοποίηση, οι
διοικήσεις των τραπεζών σε κάθε ανακεφαλαιοποίηση πρέπει δια νόμου να αλλάζουν, πράγμα που σε
σχεδόν καμία τράπεζα δεν έχει γίνει, ως όφειλαν. Συνεπώς, το θέμα της μη ύπαρξης ενεργητικής
νομιμοποίησης, αυτών που πούλησαν το δάνειο σας, είναι λογικά σχεδόν σίγουρα υπαρκτό και οπότε η
πώληση είναι άκυρη !!!
Να κάνετε αγωγή και να ζητάτε κάθε θετική και αποθετική ζημία σας, καθώς και μια σεβαστή ηθική
ικανοποίηση.
Τέλος, μπορείτε να καταθέσετε και ασφαλιστικά μέτρα κατά των όποιων απαιτήσεων του νέου ή του
παλαιού σας δανειστή και εκτός των «τετριμμένων», που μπαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις, να προσθέσετε
και τους ακόλουθους ισχυρούς λόγους:
a. Από τις 24-11-2011 που ανακοινώθηκε από βήματος βουλής, εκκρεμεί σε βάρος των κυβερνώντων
και της πλειοψηφίας των βουλευτών, το ποινικό αδίκημα – πολιτικό κακούργημα – που δεν
παραγράφεται ποτέ μέχρι να εκδικαστεί, έστω και μετά την απελευθέρωση της Χώρας (Άρθρο 120
παρ.3 του Συντάγματος, ΠΚ 137 παρ.3, ν. 1500/1984, σχετικό και το άρθρο 3 παρ.2 του
ν.3126/2003 και απόφαση 684/1975 Ολομέλειας του Αρείου Πάγου), αυτό της έσχατης προδοσίας
κατά της Χώρας και των Πολιτών της, ενώ τώρα, πλέον αυτού, διώκονται και για συγκάλυψη του
ίδιου αδικήματος.
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Είναι γνωστό, ότι για τους εν’ λόγο υπόδικους, που προς ενημέρωση σας είναι η πλειοψηφία των
βουλευτών της βουλής, συμπεριλαμβανομένων του Πρωθυπουργού Α. Σαμαρά και του Προέδρου
της Δημοκρατίας Κ. Παπούλια, έχει διαβιβαστεί δικογραφία στην βουλή, έχει ανακοινωθεί
επισήμως από βήματος βουλής την 24-11-2011, από τον ΣΤ’ αντιπρόεδρο της βουλής κ. Βαΐτση
Αποστολάτο στο 34ο λεπτό της συνεδρίασης, έχει καταγραφεί στα πρακτικά της ολομέλειας της
βουλής εκείνη την ημέρα (σελ. 1985, IΓ` Περίοδος, Σύνοδος Γ`, Συνεδρίαση ΛΕ` και από τότε δεν
έχει γίνει τίποτα, παρόλο που τα αδικήματα αυτά ΔΕΝ παραγράφονται !!!
Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=EhxepRQXKs&feature=player_detailpage%CE%94%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5
Δείτε τα επίσημα πρακτικά εδώ:
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a09f4c564609d/es20111124.pdf
Έτσι και αφού οι πολιτικές επιλογές των υποδίκων κυβερνώντων αυτών, μας έφεραν στην
σημερινή δεινή θέση, που εσείς δεν μπορείτε να πληρώσετε το χρέος σας και η τράπεζα ξεπουλά το
χρέος σας σε τρίτους, μέσω διαδικασιών και νόμων, που οι ίδιοι υπόδικοι υποστήριξαν και
ψήφισαν, επιφυλασσόμενος ρητά και για την σχέση των τραπεζών με τους υπόδικους
κυβερνώντες, αιτήστε να σταματήσει άμεσα κάθε διαδικασία εναντίων σας, μέχρι την τελεσίδικη
απόφαση όλων των δικών των σχετικών με την εσχάτη προδοσία κατά της Ελλάδος και της
συγκαλύψεως αυτής, που εκκρεμούν τόσο σε Ελλάδα αλλά όσο και στο Διεθνές Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – είναι περίπου συνολικά σήμερα γύρω στις 30,000, όποτε και εάν
υπάρξει η απόφαση αυτή, διότι, όλα αυτά που συμβαίνουν εναντίων σας, είναι πολύ πιθανόν να
είναι απόρροια της εσχάτης προδοσίας και οι τράπεζες να είναι συνεργοί και συναυτουργοί με τους
πραξικοπηματίες, ενώ εσείς να είστε πραγματικά θύμα εσχάτης προδοσίας !!!
b. Επίσης και βάση της ίδιας λογικής, αιτήστε επιπλέον ασφαλιστικά μέτρα που να «παγώνων» την
οποιαδήποτε πράξη εναντίων σας, μέχρι να τελεσιδικήσει και η δίκη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και του
πρόεδρου της Α. Γεωργίου, διότι, ήτο ο άνθρωπος κλειδί που χωρίς την «πολύτιμη» βοήθεια του,
δεν θα είχαμε τόσο μεγάλο έλλειμμα, με αποτέλεσμα, να μην συνάπταμε μνημόνια, δανειακές
συμβάσεις και απάνθρωπα νομοθετήματα, βασισμένα παρανόμως σε συνεχείς πράξεις
νομοθετικού περιεχομένου!!!
Χωρίς αυτόν και το «μαγείρεμα» του, η Ελλάδα ΔΕΝ θα ήταν σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης»,
οπότε θα χρειαζόντουσαν και πολλοί περισσότεροι ψήφοι, για να εφαρμοστούν όλα αυτά τα
κατάπτυστα κατά της Χώρας, δεν θα είχε καταλυθεί η Δημοκρατία, δεν θα είχε εκχωρηθεί η Εθνική
κυριαρχία και σε τελική ανάλυση το πραξικόπημα του εχθρού, θα είχε αποφευχθεί !!! Έχει ακριβώς,
τον «ύψιστο» ρόλο κλειδί στην εσχάτη προδοσία, κάτι σαν του «Εφιάλτη» στην περίπτωση του
Λεωνίδα και των 300 !!! Ακόμη και σήμερα, ενώ είναι υπόδικος με σωρεία κακουργημάτων (και πώς
να μην είναι άλλωστε – αρκεί να μετρήσουμε τις χιλιάδες αυτοκτονίες από χρέη), ο εχθρός και
κατακτητής τον διατηρεί στην θέση του και στο απυρόβλητο της Ελληνικής Δικαιοσύνης !!! …
Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον κ. Α. Γεωργίου, δείτε παρακάτω, την κύρια ενότητα με τον
τίτλο: «5. ΕΛ. ΣΤΑΤ. ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ:»

IRI WOLF: Η τραπεζική απάτη μεγατόνων του αιώνα !!! (http://iriwolf.blogspot.gr/2014/09/blog-post_98.html)
Το κίνημα «Υπέρβαση» είναι αυτό που αποκάλυψε την τραπεζική απάτη του αιώνα, μια απάτη κυριολεκτικά
μεγατόνων, μια που οι 4 συστημικές τράπεζες έγιναν και χωρίς να σεβαστούν κανένα νόμο, αδικαιολόγητα
πλουσιότερες κατά 233 Δις Ευρώ, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος – μάλλον βεβαιότητα είναι, ότι τελικά τα χρήματα αυτά
θα τα πληρώσει τελικά ο Ελληνικός Λαός. Από τα χρήματα αυτά έχουν ήδη υπεξαιρεθεί με απάτη, σε ιδιωτικές
τσέπες, τα 93 Δις Ευρώ.
Για τον λόγο αυτό και μετά την αποκάλυψη του θέματος αυτού, το κίνημα «Υπέρβαση», συνέταξε και κατέθεσε, μια
μαθηματικώς τεκμηριωμένη αγωγή 437 σελίδων, μια αγωγή κατά των 4 συστημικών τραπεζών, που σε αυτήν
συντάσσονται περίπου 2.000 Έλληνες κάθε μήνα, ζητώντας κουρέματα δανείων και αποζημιώσεις.
Όλη την αγωγή, μπορείτε να την δείτε εδώ …
http://www.scribd.com/doc/193167384/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%9F%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CF%8E%CE%BD
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5. ΕΛ. ΣΤΑΤ. ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ:
a. Πακέτο σημαντικότερων μηνύσεων εστιασμένο στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. και στον πρόεδρο της Α. Γεωργίου, ο άνθρωπος
κλειδί που χωρίς την «πολύτιμη» βοήθεια του, δεν θα είχαμε τόσο μεγάλο έλλειμμα, με αποτέλεσμα, να μην
συνάπταμε μνημόνια, δανειακές συμβάσεις και απάνθρωπα νομοθετήματα, βασισμένα παρανόμως σε
συνεχείς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου !!! Χωρίς αυτόν και το «μαγείρεμα» του, η Ελλάδα ΔΕΝ θα ήταν σε
«έκτακτη ανάγκη», οπότε θα χρειαζόντουσαν και πολλοί περισσότεροι ψήφοι, για να εφαρμοστούν όλα αυτά
τα κατάπτυστα κατά της Χώρας, δεν θα είχε καταλυθεί η Δημοκρατία, δεν θα είχε εκχωρηθεί η Εθνική
κυριαρχία και σε τελική ανάλυση το πραξικόπημα του εχθρού, θα είχε αποφευχθεί !!! Έχει ακριβώς, τον ύψιστο
ρόλο κλειδί στην εσχάτη προδοσία, κάτι σαν του «Εφιάλτη» στην περίπτωση του Λεωνίδα και των 300 !!!
Ακόμη και σήμερα, ενώ είναι υπόδικος με σωρεία κακουργημάτων (και πώς να μην είναι άλλωστε – αρκεί να
μετρήσουμε τις χιλιάδες αυτοκτονίες από χρέη), ο εχθρός και κατακτητής τον διατηρεί στην θέση του και στο
απυρόβλητο της Ελληνικής Δικαιοσύνης !!! …
I.

22/02/2010 Ιωάννης Σιάτρας κατά παντός υπευθύνου για τα ψευδή στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν
στην Eurostat 22.02.2010 , [ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ κατά Παντός υπευθύνου, σχετικά με την τέλεση
των αδικημάτων, της παράβασης καθήκοντος κατ’αρθρ. 259 ΠΚ , ψευδούς βεβαίωσης, νόθευσης κλπ
κατ’άρθρο 242 ΠΚ., της Απιστίας κατ’άρθρο 390 ΠΚ καθώς και οποιασδήποτε άλλης αξιόποινης
συμπεριφοράς προκύψει από τα αποδεικτικά στοιχεία και την διαδικασία της ανάκρισης.
Πορεία :
Στάλθηκε
στη
Βουλή
και
“θάφτηκε”
εκεί
μέχρι
την
παραγραφή
των
αδικημάτων. Διευκρίνιση: Κατά το ίδιο περίπου χρονικό διάστημα, μήνυση για τους ίδιους περίπου
λόγους, υπέβαλε και ο βουλευτής κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης, πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερμού. Σύμφωνα με τη δικονομική πρακτική, οι δύο μηνύσεις συνδυάστηκαν.
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%822/%cf%83%ce%b9%ce%ac%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%cf%8c%cf%82%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%8d%ce%bd%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%bd/
Δείτε το κείμενο της μήνυσης, σε αρχείο pdf
http://www.forologoumenos.gr/files.php?force&file=Files_Siatras/Minitiria_Anafora_FINAL_463742779_11
7732647.pdf

II.

03/10/2011 ΔΣΑ: Μηνυτήρια αναφορά για την τεχνιτή διόγκωση του ελλείμματος του 2009
http://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%822/%ce%b4%cf%83%ce%b1-%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%cf%84%ce%ae/

III.

22/1/2013 Έκτακτο: Διώκεται για κακούργημα ο πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ (για τη διόγκωση του ελλείμματος
του ’09)
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/01/22/%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%C
E%BF-%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CF%80%CF%81%CF%8C/ ,
Αναλυση για κάθε κλαδο, από την κα. Ζ. Γεωργαντα, σε PDF:
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«Η Αθέμιτη Διόγκωση του Ελλείμματος 2009 με 9,7 Δις. ευρώ λόγω νοσοκομειακών οφειλών, του SWAP
2001 και “αλληλεγγύης”»
http://zoe-georganta.co.uk/wp-content/uploads/2012/09/Illegal-swelling-hospitals-SWAP.pdf
και
«Η Αθέμιτη Διόγκωση του Ελλείμματος 2009 με 18,214 Δις. ευρώ λόγω ΔΕΚΟ»
http://zoe-georganta.co.uk/wp-content/uploads/2012/09/Illegal-swelling-of-deficit-because-of-DEKO.pdf
και
«Γιατί δεν έπρεπε οι ΔΕΚΟ να ενταχθούν στην Γενική Κυβέρνηση»
http://zoe-georganta.co.uk/wp-content/uploads/2012/09/Why-DEKO-should-be-outside-the-GG.pdf
και τέλος
«Επανεξέταση του Ελλείμματος 2009»
http://zoe-georganta.co.uk/wp-content/uploads/2012/09/Greek-Deficit-Revisited2-GRE.pdf
b. Πακέτο σημαντικότερων άλλων υλικών, άρθρων, βίντεο εστιασμένο στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. και στον πρόεδρο της Α.
Γεωργίου, ο άνθρωπος κλειδί που χωρίς την «πολύτιμη» βοήθεια του, δεν θα είχαμε τόσο μεγάλο έλλειμμα, με
αποτέλεσμα, να μην συνάπταμε μνημόνια, δανειακές συμβάσεις και απάνθρωπα νομοθετήματα, βασισμένα
παρανόμως σε συνεχείς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου !!! Χωρίς αυτόν και το «μαγείρεμα» του, η Ελλάδα
ΔΕΝ θα ήταν σε «έκτακτη ανάγκη», οπότε θα χρειαζόντουσαν και πολλοί περισσότεροι ψήφοι, για να
εφαρμοστούν όλα αυτά τα κατάπτυστα κατά της Χώρας, δεν θα είχε καταλυθεί η Δημοκρατία, δεν θα είχε
εκχωρηθεί η Εθνική κυριαρχία και σε τελική ανάλυση το πραξικόπημα του εχθρού, θα είχε αποφευχθεί !!! Έχει
ακριβώς, τον ύψιστο ρόλο κλειδί στην εσχάτη προδοσία, κάτι σαν του «Εφιάλτη» στην περίπτωση του Λεωνίδα
και των 300 !!! Ακόμη και σήμερα, ενώ είναι υπόδικος με σωρεία κακουργημάτων (και πώς να μην είναι
άλλωστε – αρκεί να μετρήσουμε τις χιλιάδες αυτοκτονίες από χρέη), ο εχθρός και κατακτητής τον διατηρεί στην
θέση του και στο απυρόβλητο της Ελληνικής Δικαιοσύνης !!! …
I.

Το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερεύνησε την υπόθεση του δημοσιονομικού
ελλείμματος του 2009.
http://justiceforgreece.wordpress.com/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B
A%CE%AD%CF%82%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%84%CE%BF%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82/

II.

Σοκ! Το πραγματικό έλλειμμα του 2009 ήταν… 3,9% ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ …
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/09/21/%CF%83%CE%BF%CE%BA-%CF%84%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-2009%CE%AE%CF%84%CE%B1%CE%BD-39/

III.

Πλαστό και το ΑΕΠ νεα καταγγελία Ζωή Γεωργαντά …
https://www.youtube.com/watch?v=3E5Vgsv4eP4
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IV.

Η Υποεκτίμηση του Ελληνικού ΑΕΠ …
http://justiceforgreece.wordpress.com/2012/10/15/%CE%B7%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%B1%CE%B5%CF%80/

V.

Απολογία του πρόεδρου της ΕΛΣΤΑΤ υπό την αιγίδα της .. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ! Απολογήθηκε
μέσω επίσημου δελτίου τύπου της ΕΛΣΤΑΤ ! …
http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/01/25/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%C
E%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%BB%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84-%CF%85%CF%80%CF%8C-%CF%84/

VI.

Συνεχίζεται η ασυδοσία από τον υπόδικο Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ! …
http://olympia.gr/2014/02/13/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84
%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BA/

VII.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ EUROSTAT ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΤΟ “ΒΡΩΜΙΚΟ” 2010! …
http://olympia.gr/2014/02/12/%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B7%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-eurostat%CF%83%CF%84%CE%BF/

VIII.

Δίωξη κατά του Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ για "μαγείρεμα" του ελλείμματος
http://www.news.gr/politikh/esoterikh-politikh/article/35921/dioxh-kata-toy-georgioy-ths-elstat-giamageirema.html

IX.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας η «ομερτά» που επέβαλε ο Γεωργίου στην ΕΛΣΤΑΤ:
http://olympia.gr/2014/06/10/%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B7%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%81/#more-394380

X.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στο σκάνδαλο της ΕΛΣΤΑΤ! ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΟΙ.... "ΧΑΜΕΝΕΣ"
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ!
http://attikanea.blogspot.gr/2014/06/blog-post_72.html

XI.

Ανακοίνωση – Μήνυμα της κας Ζωής Γεωργαντά:
"… δηλώνω ότι θα παραμείνω στην μάχη για την τιμωρία των Ελλήνων πολιτικών και των Ευρωκρατών της
Eurostat (Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας) και της Κομισιόν που καταδίκασαν την χώρα μας σε έναν
αδυσώπητο οικονομικό πόλεμο βασιζόμενοι σε ψευδή στατιστικά στοιχεία του δημοσίου χρέους και
ελλείμματος.
Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες, η ΕΕ οφείλει να διαγράψει όλο το δημόσιο χρέος που μας
φόρτωσαν παράνομα και πέραν πάσης έννοιας κράτους δικαίου οι ανωτέρω Ευρωκράτες από το 2010.
Ελπίζω η Ελληνική Δικαιοσύνη να φέρει σύντομα την Εθνική αυτή προδοσία στο Δικαστικό Ακροατήριο και
επίσης ελπίζω ότι ο Ευρωβουλευτής που θα αναδειχθεί από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, τουλάχιστον, να
παλέψει στην Ευρωβουλή για το εθνικό αυτό ζήτημα για το οποίο θα έχει όλα τα στοιχεία από τους
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βασικούς μάρτυρες κατηγορίας της υπόθεσης της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία υπόθεση δεν έχει μπεί στο αρχείο,
όπως μερικοί καλοθελητές διαδίδουν, ασφαλώς, όχι αθώα.
Όταν τελειώσουμε με τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών, θα πρέπει να συντονιστούμε πάνω σε μια
ρεαλιστική βάση για να απαλλαγούμε από τα Μνημόνια και τους οικονομικούς δολοφόνους μας.
Μόνο τότε θα γυρίσουμε πίσω στις ζωές μας και στην δουλειά μας μέχρι να ξαναδιαπιστώσουμε νέες
ατασθαλίες από τους νέους κυβερνήτες μας.
Η ζωή είναι ένας ατέλειωτος αγώνας και αυτό έχει την ομορφιά του".
ΠΗΓΗ: http://dynati-ellada.com/index.php/politiki/item/2337-apokleistiko-minyma-parakatathiki-tis-zoisgeorgantas-pros-ton-elliniko-lao
XII.

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΑ Ο ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γ.ΚΟΛΙΟΚΩΣΤΑΣ. Είχε ανοίξει το
θέμα της ΕΛΣΤΑΤ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΡΙΞΑΝ ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΝΤ.
http://www.makeleio.gr/?p=139231
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6.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΣΑ και ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ:
(Τα σημαντικότερα φέρουν το σύμβολο «⌂»)

a. Προσφυγή κατά του ΕΝΦΙΑ από τον Δ.Σ.Α.
Δελτία Τύπου | 01 Οκτώβριος 2014
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%AE%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BD%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CF%83%CE%B1
b. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ κ. ΒΑΣΙΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21 Αύγουστος 2014
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%83%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B1%CF%83-%CE%BA-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CE%B1%CE%BB
c. Ανακοίνωση Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος επί της Γνωμοδότησης 256/2014
του Ν.Σ.Κ.
13 Αύγουστος 2014
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%C
E%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B3%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CF%8C
d. Διαβίβαση Οφειλών από ΕΤΑΑ σε ΚΕΑΟ – Κίνδυνος Αναγκαστικής Εκτέλεσης
Δελτία Τύπου | 14 Δεκέμβριος 2013
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF
%82%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%C
E%B2%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BF%E2%80%93-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%83
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
e. ⌂ Επιστολή Συντονιστικής στην ΕισΑΠ για την Υπόθεση της ΕΛΣΤΑΤ
Δελτία Τύπου | 26 Αύγουστος 2013
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF
%82%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82/%CE%B5%CF%80%CE%B9%C
F%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%80-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%BB%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84
f. Κοινή συνεδρίαση Συντονιστικής Επιτροπής με εκπροσώπους Επιστημονικών και Επαγγελματικών φορέων
Δελτία Τύπου | 04 Οκτώβριος 2012
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF
%82%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%C
E%BD%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9
g. Αποφάσεις Συντονιστικής ενόψει των υπό ψήφιση και των φημολογούμενων μέτρων
Δελτία Τύπου | 30 Οκτώβριος 2012
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF
%82%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82/%CE%B1%CF%80%CE%BF%C
F%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%85%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD
h. Κοινή διακήρυξη επιστημονικών φορέων της χώρας
Δελτία Τύπου | 15 Οκτώβριος 2012
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF
%82%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%C
E%BD%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
i. Ψήφισμα Ολομέλειας για τις Εκδηλώσεις Βίας
Δελτία Τύπου | 16 Σεπτέμβριος 2012
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF
%82%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82/%CF%88%CE%AE%CF%86%C
E%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82
j. ⌂ Παρέμβαση ΔΣΑ ενώπιον του ΕΔΔΑ κατά του μνημονίου.
05 Σεπτέμβριος 2012
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CE%B4%CF%83%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%B4%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
&
http://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/parembasi_dsa_enwpion_edda_0.pdf
&
http://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/prosfygi_koufaki.pdf
&
http://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/parembasi_tee.pdf
k. ⌂ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.Α. ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΣΤΑΤ.
30 Μάιος 2012
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%B4-%CF%83-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B7-%CE%B4%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%89
l.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
23 Μάρτιος 2012
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%83%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B7-%CE%B4%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
m. ⌂ Εκδήλωση της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος "ΤΟ ΠΑΡΑΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑ".
13 Μάρτιος 2012
http://www.dsa.gr/sites/default/files/old_site_files/parasintagma_troika.pdf
n. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
24 Φεβρουάριος 2012
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Δ.Σ.Α.
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1
o. Δελτίο Τύπου Ολομέλειας -Ψήφισμα- (18.2.2012)
Δελτία Τύπου | 19 Φεβρουάριος 2012
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%B4%CE%B5%C
E%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-18-2-2012p. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( 18.2.2012)
Δελτία Τύπου | 18 Φεβρουάριος 2012
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%B4%CE%B9%C
E%B1%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83-18-2-2012q. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( 9.2.2012)
09 Φεβρουάριος 2012
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83-9-2-2012r. ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣ ΔΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
07 Φεβρουάριος 2012
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CF%83%CE%B4%CF%83%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
s. Ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής για Αποχή
07 Φεβρουάριος 2012
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%C
E%B7%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
t. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ (07-02-2012)
Δελτία Τύπου | 07 Φεβρουάριος 2012
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%B4%CE%B5%C
E%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B7%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%B7-07-02-2012u. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΙΣΑ-ΤΕΕ (7.2.2012)
Δελτία Τύπου | 07 Φεβρουάριος 2011
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%B4%CE%B5%C
E%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CE%B5-7-2-2012v. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΙΤΑΓΕΣ
ΤΗΣ «ΤΡΟΙΚΑΣ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ
03 Φεβρουάριος 2012
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%83%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B7-%CE%B4%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%BA%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9
w. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ
«ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
01 Φεβρουάριος 2012
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%83%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B7-%CE%B4%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80
x. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.Α. ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚ
ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
24 Ιανουάριος 2012
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4-%CF%83%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B7-%CE%B4%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83
y. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ (30.12.2011)
Δελτία Τύπου | 30 Δεκέμβριος 2011
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%B4%CE%B5%C
E%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83-30-12-2011z. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
18 Νοέμβριος 2011
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%B4-%CF%83-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%83%CE%B5%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80
aa. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σας προσκαλεί στην επιστημονική διάλεξη που διοργανώνει με θέμα:
Ευθύνη Υπουργών
18 Νοέμβριος 2011
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CE%B1%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
bb. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (4.11.2011)
Δελτία Τύπου | 04 Νοέμβριος 2011
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CF%83%CF%85%CE
%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B7%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83-4-11-2011cc. Αποφάσεις Συντονιστικής ενόψει των υπό ψήφιση και των φημολογούμενων μέτρων
30 Οκτώβριος 2012
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF
%82%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82/%CE%B1%CF%80%CE%BF%C
F%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%85%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD
dd. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ( 22.10.2011 )
Δελτία Τύπου | 21 Οκτώβριος 2011
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%B4%CE%B5%C
E%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83-22-10-2011ee. Κοινή διακήρυξη επιστημονικών φορέων της χώρας
Δελτία Τύπου | 15 Οκτώβριος 2012
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF
%82%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%C
E%BD%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82
ff. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΙΚΑ
04 Οκτώβριος 2011
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%C
E%B7%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B1
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
gg. ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτία Τύπου | 03 Οκτώβριος 2011
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF
%82%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CF%84%C
E%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85
hh. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.Α ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ
«ΤΡΟΙΚΑΣ» ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
30 Σεπτέμβριος 2011
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4-%CF%83%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B7-%CE%B4%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%83-%CF%84
ii. Η Προσφυγή του Δ.Σ.Α. κατά της επιβολής του τέλους επιτηδεύματος
23 Σεπτέμβριος 2011
http://www.dsa.gr/sites/default/files/old_site_files/PROSFYGH_DSA_23-09-11.pdf
jj. ⌂ Δελτίο Τύπου Ολομέλεια (30/06/2011).
Δελτία Τύπου | 29 Ιούνιος 2011
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%B4%CE%B5%C
E%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-30-06-2011kk. Πρόσκληση σε Εκδήλωση " Από την κρίση του Αντιπροσωπευτισμού στη δημοκρατία των Πολιτών"
06 Ιούνιος 2011
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%
B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84
ll. ⌂ Δελτίο τύπου Ολομέλειας Προέδρων Δικ. Συλλογ.Ελλάδος.
Δελτία Τύπου | 07 Μάιος 2011
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%B4%CE%B5%C
E%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82Ανοιχτή επιστολή προς κάθε Έλληνα Δικαστικό Λειτουργό ǁ IRI WOLF© 2014 ǁ Σελίδα 203 από 208

Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%8229532
mm. Δελτίο τύπου Ολομέλειας Προέδρων Δικ. Συλλογ.Ελλάδος
Δελτία Τύπου | 01 Απρίλιος 2011
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%B4%CE%B5%C
E%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%8229530
nn. ⌂ H ΔΙΚΗ TOY ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ (Η προσφυγή του ΔΣΑ στο ΣΤΕ)
17 Φεβρουάριος 2011
http://www.dsa.gr/sites/default/files/old_site_files/DIKH-MNHMONIOU.pdf
oo. Απόφαση Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. - Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας
20 Δεκέμβριος 2010
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4-%CF%83-%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AE%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%CF%84%CE%BF%CE%BD%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82
pp. ⌂ "ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ"
02 Δεκέμβριος 2010
http://www.dsa.gr/sites/default/files/old_site_files/ametaklita.pdf
qq. ⌂ Διανομή Μελέτης του Καθηγητή κ. Γεώργιου Κασσιμάτη.
01 Νοέμβριος 2010
http://www.dsa.gr/sites/default/files/old_site_files/BIBLIARAKI-KASIMATHS.pdf
rr. Δελτίο Τύπου (20.10.2010)
Δελτία Τύπου | 19 Οκτώβριος 2010
Κατηγορίες: Αποφάσεις Ολομέλειας
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%B4%CE%B5%C
E%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-20-10-2010ss. ⌂ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ν' ΑΠΑΛΕΙΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΙΓΟΥΝ ΤΑ
ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
06 Οκτώβριος 2010
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE
%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%83%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF
tt. Η Δανειακή Σύμβαση μεταξύ Ελλάδας - κρατών μελών Ευρωζώνης
09 Σεπτέμβριος 2010
http://www.dsa.gr/sites/default/files/old_site_files/daniaki%20SYMBASImail_Layout%202.pdf
uu. Πρόσκληση σε εκδήλωση "H Δανειακή Σύμβαση μεταξύ Ελλάδας - κρατών μελών Ευρωζώνης και η Εθνική
μας Κυριαρχία"
09 Ιούλιος 2010
http://www.dsa.gr/sites/default/files/old_site_files/PROSKLISIteliki.pdf
vv. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
30 Ιούνιος 2010
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE
%BA%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%83
ww.
Εκδήλωση Επιστημονικών Φορέων για το Ασφαλιστικό
17 Ιούνιος 2010
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα, 17.6.2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι φορείς των Επιστημόνων για την κατάρρευση
της κοινωνικής ασφάλισης
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
xx. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Κ Γ.Γ. ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
11 Ιούνιος 2010
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%BA-%CE%B3-%CE%B3%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CF%89%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%89%CE%BD
yy. "Μνημόνιο", Σύνταγμα, Ευρωπαϊκή Συνθήκη και Ε.Σ.Δ.Α. (Εκδήλωση στον Δ.Σ.Α.)
03 Ιούνιος 2010
http://www.dsa.gr/sites/default/files/old_site_files/PROSKLISI_15-06-2010.pdf
zz. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
02 Ιούνιος 2010
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
aaa.
Εκδήλωση με θέμα "Μνημόνιο", Σύνταγμα, Ευρωπαϊκή Συνθήκη και Ε.Σ.Δ.Α.
27 Μάιος 2010
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5-%CF%83-%CE%B4%CE%B1bbb. ⌂ Δελτίο Τύπου (20.4.2010) Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.
Δελτία Τύπου | 20 Απρίλιος 2010
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%B4%CE%B5%C
E%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-20-4-2010%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
&
http://www.dsa.gr/sites/default/files/old_site_files/deltio_typou_epist_for.doc
ccc. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 8-4-2010
09 Απρίλιος 2010
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%BF%CE%BD-
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-8-4-2010
ddd. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΠΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚ.ΣΥΛ.ΕΛΛΑΔΟΣ.
26 Μάρτιος 2010
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%B7%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%86%CF%80%CE%B1%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%83%CF%85%CE%BB-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83
eee.
Δελτίο Τύπου Συντονιστικής Επιτροπής (20/3/2010)
Δελτία Τύπου | 20 Μάρτιος 2010
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%B4%CE%B5%C
E%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82-20-3-2010fff. Δελτίο Τύπου Συντονιστικής (19/3/2010)
Δελτία Τύπου | 19 Μάρτιος 2010
http://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%B4%CE%B5%C
E%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-193-2010ggg.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( 9.2.2012)
http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E
%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83-9-2-2012hhh. Δελτίο Τύπου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών της 21ης Οκτώβριου 2014: Αδυναμία Πολιτών λόγο
οικονομικής αδυναμίας, να προσφεύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια και να έχουν την Δικαστική προστασία
!!!
http://www.edd.gr/index.php/component/content/article/23-news/announcements/141-press-release-20oct
iii. Καταγγελίες – φωτιά από τους δικαστές για την κυβέρνηση (Βίντεο)
http://www.kontranews.gr/koinonia/item/23639-kataggelies-fwtia-dikastes
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Δημοσιεύτηκε την 28ην Οκτώβριου 2014, στην Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Τέλος, σας θυμίζουμε μια ιστορική ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) εφ’ όλης της ύλης, που
εξέδωσε όταν «εμφανίστηκε» η «πρώτη Δανειακή Σύμβαση» και παραμένει μέχρι και σήμερα, απολύτως …
διαχρονική !!!:
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