
ΓΝΩΜΗ ΕΧΕΙΣ.  
ΓΝΩΣΗ,  ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΕΧΕΙΣ; 

ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ  ή  ΑΚΥΡΩΝΕΙΣ….ΤΑ ΠΑΝΤΑ; 
 

Πίστεψες και έδωσες την εξουσία, σε πολιτικούς που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στην ζωή τους, 
όπως ο Παπανδρέου, Σαμαράς, Τσίπρας, Καμένος, Κυριάκος Μητσοτάκης κλπ. 
Πίστεψες και τους έδωσες την εξουσία, επειδή σου έλεγαν ότι λεφτά υπάρχουν για σένα. 
            Το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής σου, το ζεις σήμερα ΕΣΥ και τα παιδιά ΣΟΥ. 
  Σου έκοψαν την νοσοκομειακή περίθαλψη, πληρώνεις τα φάρμακα, σου κόβουν την σύνταξη, 
με τα μέτρα που επιβάλουν κλείνουν τις επιχειρήσεις και μένουν άνεργοι επιχειρηματίες και 
εργαζόμενοι, μειώνουν τους μισθούς, βάζουν νέους φόρους κλπ. 
  Σου παίρνουν τα πάντα αυτοί, που εσύ τους έδωσες την εξουσία,  με νόμους και δικαστικές 
αποφάσεις, με την δικαιολογία ότι χρωστάμε και πρέπει να πληρώσουμε αυτό το χρέος. 
           

                                                ΑΥΤΟΙ κάνουν AYTA σε σένα. 
 

                                            ΕΣΥ  ΤΙ  ΜΠΟΡΕΙΣ  ΚΑΝΕΙΣ;                                             

Τους ακυρώνεις όλα αυτά, με τον ίδιο τους τον τρόπο. 
 

   Γιατί μπορείς να το επιτύχεις αυτό; 
   Επειδή αυτούς τους απατεώνες, τους πιάσαμε με δημόσια έγγραφα να έχουν στήσει σε 
βάρος μας την μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών, για να μας φορτώσουν ένα ψεύτικο 
χρέος και με αυτήν την δικαιολογία να μας πάρουν τα πάντα. 
Και όταν το χρέος είναι προϊόν απάτης, δηλαδή παράνομο, όχι μόνο δεν το πληρώνεις, αλλά 
ζητάς και αποζημίωση για αυτήν την απάτη. 
Να πως έστησαν την απάτη: 
   Έδωσαν 233 δισ. ευρώ ως δάνειο στους τραπεζίτες και με τις υπουργικές αποφάσεις που 
τους τα έδιναν, τους έλεγαν ότι αν δεν τα επιστρέψουν θα τα βάλουν στο δημόσιο χρέος να τα 
πληρώσουμε εμείς με φόρους. 
Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να τα πληρώσουμε λόγω του μεγέθους και επειδή εμείς ποτέ 
δεν τα πήραμε και έτσι θα μας έπαιρναν τα ακίνητα με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. 
   Ο Κ. Καραμανλής το 2008 με τον νόμο ν. 3723  9/12/2008 έδωσε κατ αρχήν στις 
τράπεζες δάνεια-εγγυήσεις  23 δισ. ευρώ, αποκλειστικά για χορήγηση στεγαστικών δανείων 
και για κεφάλαια κινήσεως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας. 
   Μετά ο Γ. Παπανδρέου τους έδωσε 140 δισ. για τον ίδιο λόγο, με τους νόμους 3845/2010 
- 3864/2010  3872/2010 - 3965/2011 - 4031/2011 και τέλος τον Μάρτιο και Απρίλιο του 
2012 οι κυβερνήσεις συνεργασίας τους έδωσαν ακόμα 70 δισ. με τους νόμους  4056/2012  
και  4079/2012. 
Δηλαδή ότι ξοδεύει το κράτος σε 5 χρόνια για 10.000.000 Έλληνες, το έδωσαν σε 5-6 
τραπεζίτες και με τις υπουργικές αποφάσεις που τους τα έδωσαν, τους έλεγαν ότι αν δεν τα 
επιστρέψουν θα τα βάλουν στο δημόσιο χρέος να τα πληρώσουμε όλοι εμείς οι Έλληνες 
πολίτες.  
Δεν θα μπορούσαμε και θα μας έπαιρναν τα ακίνητα μας με κατασχέσεις και 
πλειστηριασμούς. 
   Αν οι συμβάσεις δανείων των τραπεζών είχαν τον όρο ... αν δεν επιστρέψει ο δανειολήπτης 
το δάνειο αυτό, τότε θα το πληρώσει ο πρόεδρος της τράπεζας και τα μέλη του Δ.Σ., πόσοι 



δανειολήπτες θα πλήρωναν το δάνειο; 
                        Όσοι και οι τραπεζίτες που επέστρεψαν αυτά τα λεφτά στο κράτος. 
                                                           Δηλαδή ΚΑΝΕΝΑΣ! 
                              Τους έδωσαν τα λεφτά και ζητούν να τα πληρώσεις ΕΣΥ!. 
 

Αν το δέχεσαι αυτό, τότε μην μιλάς και πλήρωνε μέχρι να σου πάρουν τα πάντα. 
Αν δεν θέλεις να είσαι κορόιδο, τότε με απλό τρόπο, νόμιμα, τους ακυρώνεις τα πάντα. 
Δεν πληρώνεις εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με βάση αυτούς τους νόμους που 
αποδεικνύουν ότι οι φόροι είναι προϊόν απάτης, δηλαδή παράνομοι και δεν μπορούν να σε 
ακουμπήσουν. 
Ακυρώνεις με αυτά τα στοιχεία όλα τα δάνεια που έχεις στις τράπεζες, σώζοντας το σπίτι και 
την οικογένεια σου. 
Τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχουν τολμήσει οι εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία να κινηθούν 
εναντίον μας. 
Από τον Μάρτιο του 2015, όλες οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν βγει για ακυρώσεις 
δανείων, είχαν ένα ΜΟΝΟ αποτέλεσμα:    ΑΚΥΡΩΣΑΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ. 
 

                        ΑΥΤΟ κάνουμε εμείς στο σωματείο   “ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ”. 
 

Δεν είμαστε ούτε ιδιωτική εταιρεία, (Μ.Κ.Ο.), ούτε δικηγορικό γραφείο. 
Είμαστε Σωματείο, “δημοσίου” χαρακτήρα νομικό πρόσωπο και όλοι ΕΜΕΙΣ είμαστε οι 
ιδιοκτήτες του. 
Είμαστε απλοί άνθρωποι σαν εσένα, ελεύθεροι επαγγελματίες, εργαζόμενοι, αγρότες, άνεργοι, 
δικηγόροι, εισαγγελείς, δικαστές, οικονομολόγοι, καθηγητές σχολείων και πανεπιστημίων,  
μαθητές και φοιτητές, κ.λ.π., που ο κάθε ένας έβαλε το λιθαράκι του και αποκτήσαμε ένα 
μόνο πράγμα:                                          ΓΝΩΣΗ                                                              
Όταν γνωρίζεις, πως φτιάχνεται ένα φαγητό, το φτιάχνεις. 
Όταν γνωρίζεις, πως φτιάχνεται ένα προϊόν το φτιάχνεις. 
Όταν γνωρίζεις, ποιο είναι το πρόβλημα και τι ζητάει, είναι θέμα χρόνου να το λύσεις. 
Όταν έχεις άγνοια, ψάχνεις για σωτήρες.   
Και πάντα οι σωτήρες είναι απατεώνες. 
Γιατί, επειδή δεν γνωρίζεις τους πιστεύεις, ότι και να σου πουν και να σου δείξουν. 
                                         Λύση είναι η Απλή σκέψη και η Γνώση. 
Αν συνεχίσεις να πιστεύεις τους προηγούμενους, αλλά και τους νέους σωτήρες, ότι λεφτά 
υπάρχουν, τότε περίμενε να τα πάρεις……..    
Μην παραπονεθείς όμως αύριο, επειδή θα σου πάρουν το σπίτι και μην πεις ότι δεν ήξερες.  

                                                      ΤΩΡΑ γνωρίζεις.-   
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ  -   Μην πεις ότι δεν ήξερες.- 
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