ΠΑΡΑΜΕΝΟΤΜΕ ΣΗΝ, …. ΚΟΛΑΗ ΣΩΝ ΑΠΑΣΕΩΝΩΝ
ΧΩΡΙ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ
Και είπε ο Σσίπρας: 21 Αυγούστου βγαίνουμε από τα μνημόνια.
Και είπε ο δικηγόρος Κουβέλης: δεν πειράζει που κάηκαν 95 άνθρωποι στο Μάτι, αφού 21
Αυγούστου βγαίνουμε από τα μνημόνια.
Σι δεν μας είπαν;
Ποιας χρονιάς τον Αύγουστο θα βγούμε από τα μνημόνια.
Σο 2018, Σο 2068, Σο 2168 ή το 2888. Ποιανού έτους τελικά;

1ο στοιχείο.
Σο 2010 το χρέος ήταν στο 125% του ΑΕΠ.
Με χρέος στο 125% είναι αδύνατον να μην πτωχεύσεις, για αυτό έπρεπε να μπούμε στα
μνημόνια.
Σο 2018 το χρέος είναι στο 185% του ΑΕΠ επειδή μπήκαμε στα μνημόνια και μας λένε ότι
θα βγούμε από αυτά στις 21 Αυγούστου.!!!!!
Μια μόνο ομάδα ανθρώπων, (γνωρίζοντας αυτό το απλό στοιχείο, δηλαδή μπαίνεις με το
125 και μπορείς να βγεις με το 185), θα πιστέψει ότι πράγματι θα βγούμε από τα μνημόνια.
ΟΙ ΒΟΚΟΙ ΣΟΝ ΟΛΤΜΠΟ.

ημείωση: στον Όλυμπο δεν υπάρχουν βοσκοί.

2ο στοιχείο.
Με τα μνημόνια είχαμε δυο (2) ελέγχους τον χρόνο από τους θεσμούς.
Μετά την έξοδο από τα μνημόνια, δεν θα έχουμε μνημόνια, αλλά αυστηρή επιτροπεία και
τέσσερεις (4) ελέγχους τον χρόνο.
Με μνημόνια, δυο (2) ελέγχους. Με αυστηρή επιτροπεία, (4) τέσσερεις.
Ποιο είναι χειρότερο;
Μα φυσικά η επιτροπεία.
Και μπήκαμε γιατί το χρέος τον Μάρτιο του 2010, ήταν 310 δισ. ευρώ.!
ήμερα το χρέος είναι 345 δισ. ευρώ και θα βγούμε;;;;;
Μα αφού έχουν αυξηθεί τα έσοδα του κράτους από φόρους, αλλά και γίνονται τόσες
περικοπές στις δαπάνες, στους μισθούς στις συντάξεις, στην υγεία, στην παιδεία, στον στρατό
κλπ., γιατί αυξάνεται το χρέος;;;;;;
Και ακούμε από τα στόματα των κυβερνώντων ότι θα βγούμε από τα μνημόνια στις 21
Αυγούστου, αλλά το χρέος συνεχώς αυξάνεται!!!!
Σα ακούμε με λόγια.
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3ον. Η αλήθεια υπάρχει στα έγγραφα.
Σι γράφουν, τα επίσημα δημόσια έγγραφα που οι ίδιοι έχουν υπογράψει;
Και επειδή τα γραπτά λένε την αλήθεια, να δούμε γιατί βγαίνεις από τα μνημόνια με
ελαφρό έλεγχο και μπαίνεις σε επιτροπεία με αυστηρό έλεγχο και γιατί υπόγραψαν δέσμευση
της κρατικής περιουσίας για 99 χρόνια.
Γιατί, α) χάρισαν δισεκατομμύρια ευρώ οι κυβερνήσεις σε κάποιους και θα πρέπει να τα
πληρώσουμε εμείς, αλλά και β) γιατί οι ίδιοι οι κυβερνώντες άρπαξαν πολύ περισσότερα
δισεκατομμύρια για τους εαυτούς τους, που και αυτά θα πρέπει να τα πληρώσουμε εμείς.

Α)

Έδωσαν οι κυβερνήσεις από το 2009 έως το 2012 συνολικά 183 δισ. ευρώ δάνεια στις
τράπεζες, με όρο στην δανειακή σύμβαση, ότι αν οι τράπεζες δεν επιστρέψουν πίσω αυτά τα
δάνεια, οι κυβερνήσεις θα τα βάλουν στο δημόσιο χρέος να τα πληρώσει ο κόσμος με
φόρους.!!!
(νόμοι: ν.3723/2008, ν.3845/2010, ν.3872/2010, ν.3965/2011, ν.4031/2011 και ν.4056/2012).
Δηλαδή, οι τράπεζες πήραν δάνεια από το κράτος με όρο στην δανειακή σύμβαση:

«πάρε εσύ τα λεφτά και θα τα πληρώσει ο κόσμος».
ΑΤΣΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΣΗ.

Σα πρώτα 23 δισ. ευρώ μπήκαν στο χρέος τον Ιούνιο του 2012 και σε αυτά οφείλονται όλα
τα μέτρα και οι φόροι που βάζουν όλες οι κυβερνήσεις από τότε μέχρι σήμερα.
Αυτά τα 23 δισ. τα συμπεριλαμβάνει το ποσό του χρέους των 345 δισ. ευρώ που μας λένε ότι
έχουμε σήμερα.
Σα υπόλοιπα 160 δισ. ευρώ ομόλογα τα ανανεώνουν μόλις λήγουν πληρώνοντας τους τόκους.
Γιατί αν τα έβαζαν στο χρέος, όλοι θα ρωτούσαν τι ποσά είναι αυτά και αυξήθηκε ξαφνικά το
χρέος και θα γινόταν έτσι γνωστό.
Και αυτό έγινε διότι στις 9/2/2012 καταγγείλαμε στον Άρειο Πάγο την απάτη αυτή, η
οποία καταγγελία εξελίχτηκε σε μήνυση που είναι για τους πολιτικούς μέσα στην Βουλή από
14/10/2014 για εσχάτη προδοσία, (αλλά επειδή η ασυλία υπερισχύει της εσχάτης
προδοσίας δεν ενεργοποιείται, όπως και οι υπόλοιπες μηνύσεις που είναι στην Βουλή), και
για τους τραπεζίτες είναι στην Εισαγγελία Εφετών και είναι από τις βασικές αιτίες που δεν
αφήνει η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα Δημητρίου να μπει στο αρχείο η υπόθεση της
ΕΛΣΑΣ.
Με απλά λόγια, στην πραγματικότητα το χρέος είναι: 345+160 = 505
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δισ.

Β)

Από το 2010 έως το 2012, με τους νόμους ν.3864/2010 και ν.4079/2012 το ελληνικό
κράτος χάρισε 50 δισ. ευρώ στις τράπεζες για να καλύψουν τα κεφάλαια που τους έλλειπαν,
δηλαδή τα κόκκινα δάνεια τους.
Είναι η περίφημη, λεγόμενη «ανακεφαλαιοποίηση».
Και ναι, τα χάρισε, διότι, αυτά τα 50 δισ. τα δανείστηκε το κράτος από τα δάνεια που πήρε
με τα μνημόνια, δηλαδή τους τα έδωσε και θα τα πληρώσουμε εμείς με φόρους.
Και έδωσε αυτά τα λεφτά, όταν οι ισολογισμοί των τραπεζών εμφάνιζαν εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ κέρδη κάθε χρόνο.
Δηλαδή, δεν είχαν ουδεμία έλλειψη κεφαλαίων.
Επομένως, ή οι ισολογισμοί ήταν πλαστοί και οι τράπεζες πρέπει να κλείσουν άμεσα για
αυτήν την απάτη ή δεν είχαν έλλειψη κεφαλαίων και με αυτήν την απάτη μας φόρτωσαν 50
δισ. ευρώ χρέος με δάνεια -για να τα χαρίσουν στις τράπεζες- δια μέσου των μνημονίων.
Με απλά λόγια, στην πραγματικότητα το χρέος είναι: 503+50 = 553

δισ.

Μέχρι πριν λίγους μήνες, τα 233 δισ. ευρώ, (183 + 50), που χάρισαν οι κυβερνώντες στους
τραπεζίτες με όρο να τα πληρώσει ο κόσμος με φόρους, ήταν η μεγαλύτερη οικονομική
απάτη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Γ)

Σρίτη και Μεγαλύτερη Απάτη.

Σο κράτος έχει τρία (3) ανώτατα δικαστήρια.
1.) Σον Άρειο Πάγο, που δικάζει διαφορές μεταξύ ιδιωτών
2.) Σο υμβούλιο της Επικρατείας, που δικάζει διαφορές πολίτη-κράτους.
3.) Σο Ελεγκτικό υνέδριο, που ελέγχει την οικονομική διαχείριση που κάνουν
κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις κάθε χρόνο στην χώρα.
τις 16 Νοεμβρίου του 2016, στην Γενική υνέλευση των Δικαστών του Ελεγκτικού
υνεδρίου, εδόθη από τους Δικαστές η Έκθεση για την οικονομική διαχείριση που έκανε
στο 2015 η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση των Σσίπρα-Καμμένου.
ε αυτήν την έκθεση, οι δικαστές ανακοινώνουν ότι το κράτος εντός του 2015 δανείστηκε
675 δισ. ευρώ επιπλέον αυτών που είχαν προϋπολογιστεί ότι θα έπαιρναν.
Δηλαδή, το κράτος το 2015 πήρε 675 δισ. ευρώ Νέα Δάνεια.
Ρώτησαν οι Δικαστές το Τπουργείο Οικονομικών και τον Οργανισμό Διαχειρίσεως
Δημοσίου Χρέους, (Ο.Δ.ΔΗ.Φ.), τι δάνεια είναι αυτά από πού τα πήραμε και που είναι τα
λεφτά και η απάντηση που τους εδόθη από τους υπευθύνους, δεν παρείχε επαρκή
πληροφόρηση.!
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Δηλαδή, οι Δικαστές του Ε.. δεν πήραν απάντηση, ποιος έδωσε τα δάνεια, ποιος μας
δάνεισε την ώρα που είμαστε υπό τον διαρκή έλεγχο των δανειστών, γιατί πήραμε αυτά τα
δάνεια και που είναι αυτά τα λεφτά.!!!
Έχουν περάσει 20 μήνες από τότε, και δεν έχουν πράξει το παραμικρό.
Έχουν ουσιαστικά νομιμοποιήσει και αυτό το χρέος.!!!
Δηλαδή το χρέος είναι πλέον 555 + 675 = 1230 εκατομμύρια.

Δηλαδή, το χρέος είναι: 1,23 τρισεκατομμύρια ευρώ.!
Καταλαβαίνουμε πλέον:
1.) γιατί υπόγραψαν να δεσμευτεί η δημόσια περιουσία για 99 χρόνια,
2.) γιατί έκαναν ηλεκτρονικούς τους πλειστηριασμούς, για να πάρουν τα σπίτια του
κόσμου, για τα λεφτά που αυτοί έδωσαν στους τραπεζίτες,
3.) γιατί έκαναν την Α.Α.Δ.Ε. που δεν δίνει λογαριασμό τι κάνει τα λεφτά που εισπράττει
σε φόρους και «έχουν» και ασυλία τα μέλη της, αφού δεν είναι νομικό πρόσωπο, άρα
«δεν υπάρχει» και κατάργησαν την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων που ήταν
δημόσια υπηρεσία,
4.) γιατί πουλάνε-χαρίζουν τις κρατικές επιχειρήσεις όπως τον ΟΠΑΠ που έχει 600
εκατ. ευρώ κέρδη τον χρόνο και τον πούλησαν για 600 εκατ. Δηλαδή όσα είναι τα
κέρδη του σε μια χρονιά,
5.) γιατί πουλάνε-χαρίζουν τα αεροδρόμια της χώρας σε μια γερμανική εταιρεία την
«Fraport» με μετοχικό κεφάλαιο 24.000 ευρώ και το υπόλοιπο 1 δισ. που θα πρέπει
να δώσει, θα το πάρει η «Fraport» με δάνειο από την ALPHA BANK, με εγγυητή το
ίδιο το δημόσιο, που τα λεφτά η τράπεζα τα πήρε από το κράτος, όπως αναφέρουμε
ποιο πάνω.
Που έχει ακουστεί σε όλον τον πλανήτη, κάποιος να δανείζει σε άλλον για να
αγοράσει ο άλλος το σπίτι του δανειστή και ο δανειστής να μπει και εγγυητής του
δανειζόμενου,!!!!
6.) γιατί, γιατί, γιατί. Ατελείωτα τα γιατί και γνωστές οι απαντήσεις.

Σο βασικό ερώτημα είναι:

Σι και ποια δάνεια είναι αυτά;
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Απάντηση:
Οι υπουργοί οικονομικών τουλάχιστον από την έναρξη του χαρίσματος των
δισεκατομμυρίων στους τραπεζίτες:
1) έκδιδαν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου,
2) τα ρευστοποιούσαν στο χρηματιστήριο ή και αλλού,
3) έβαζαν τα λεφτά της ρευστοποιήσεως στην τσέπη τους, μοιράζοντας φυσικά
αυτά με τους υπόλοιπους κυβερνώντες και
4) δεν περνούσαν τα ομόλογα στα βιβλία του κράτους.
Με απλά λόγια δηλαδή:
1. μου δίνετε το μπλοκ επιταγών σας,
2. συμπληρώνω όλα τα φύλλα με ότι ποσά θέλω,
3. τα σπάω στους τοκογλύφους,
4. βάζω τα λεφτά στην τσέπη μου και
5. σε εσάς δεν σας λέω τίποτα για τις επιταγές που θα κληθείτε να
πληρώσετε τις ημερομηνίες που λήγουν.
Γιατί ομόλογο και επιταγή, είναι ένα και το αυτό.
Μια υποσχετική-δάνειο, την οποία θα πρέπει να πληρώσει αυτός που την εκδίδει,
το ποσό που γράφει επάνω της, στην ημερομηνία λήξεως της, γιατί όταν την
έκδωσε και την ρευστοποίησε, πήρε το ποσό που έγραφε επάνω της, μείον τους
τόκους.
Έχοντας στα χέρια μας τις διαπραγματεύσεις των κρατικών ομολόγων στο
ελληνικό χρηματιστήριο και βλέποντας ότι τα συγκεκριμένα ομόλογα δεν είναι
περασμένα στα βιβλία του κράτους, καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε γιατί αυτοί
δεν είναι απλοί διαχειριστές εξουσίας, αλλά οι μεγαλύτεροι ΑΠΑΣΕΩΝΕ όλων
των εποχών παγκοσμίως.
Ενδεικτικά αναφέρω τα κάτωθι ομόλογα που δεν περάστηκαν στα βιβλία:
ISIN GR01200…… 2011, οκταετούς διαρκείας και
ISIN GR01220…… 2011, εννεαετούς διαρκείας.
Σέλος στις 21, τα μνημόνια των δισεκατομμυρίων.

Αρχή, της επιτροπείας των τρισεκατομμυρίων.
Σελείωσε το ταξίδι των μνημονίων.

ΑΡΧΙΖΕΙ
Η ΚΟΛΑΗ ΣΩΝ ΑΠΑΣΕΩΝΩΝ.
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τυλοβάτες και συνεργοί
της εγκληματικής αυτής οργανώσεως.
1). Οι 38 Δικαστές του Ελεγκτικού υνεδρίου
2). Οι «σωτήρες» του Έθνους, δηλαδή τα κρυφά «χαρτιά-παιδιά» των απατεώνων
και πιθανοί διάδοχοι τους στο πλιάτσικο, αν δεν «καούν» στην πορεία της
λεηλασίας.
3.) Μεγαλο-οικονομολόγοι και μεγαλο-δικηγόροι και επιφανείς νομικοί.

1).

Οι 38 Δικαστές του Ελεγκτικού υνεδρίου, [δηλαδή οι Άνθρωποι που τους δώσαμε
την εξουσία που έχει το δεξί χέρι του Θεού], έλαβαν την απάντηση, των υπευθύνων του
Τπουργείου Οικονομικών και του Ο.Δ.ΔΗ.Φ., που έλεγε μεταφρασμένη στην λαϊκή
γλώσσα: «μην μιλάτε, νομιμοποιείστε το, γιατί ότι θέλουμε εμείς θα κάνουμε».
Αντί οι Δικαστές να πράξουν το αυτονόητο, δηλαδή, να μαζέψουν ΟΛΟΤ τους
ΕΙΑΓΓΕΛΕΙ της χώρας, να περικυκλώσουν το υπουργείο οικονομικών και τον
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και να τους πουν, φέρτε τα λεφτά αυτών των δανείων, μιμήθηκαν «τας
κότας».
Λούφαξαν, σιώπησαν και νομιμοποιούν με αυτήν τους την απραξία την απάτη, να
πληρώσει ο Ελληνικός Λαός τα 675 δισ. ευρώ, που άρπαξαν οι απατεώνες διαχειριστές της
εξουσίας.
Έπραξαν πάλι, αυτό ακριβώς που έκαναν όταν ήρθε εις γνώση τους και η απάτη να πάρουν
οι τραπεζίτες 233 δισ. ευρώ δάνεια από το ελληνικό δημόσιο με όρο να τα πληρώσει ο
ελληνικός λαός.
Έπραξαν πάλι, αυτό που έκαναν όταν ήρθαν εις γνώση τους τα ξεπουλήματα της δημόσιας
περιουσίας, ΟΠΑΠ , αεροδρόμια κλπ..
Αυτοί, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΣΑΙ.
Αυτοί είναι, εταιρεία νομιμοποιήσεως της λεηλασίας και του πλιάτσικου δημόσιας και
ιδιωτικής περιουσίας.
Και αν φοβούνται να ασκήσουν την ανώτατη εξουσία που έχουν, δεν πρέπει να
απολαμβάνουν την ιδιότητα του Μικρού Θεού που τους έχουμε δανείσει και οφείλουν να
παραιτηθούν.
Αν όμως, δεν έχουν κανένα φόβο, τότε είναι συνεργοί και μέλη της μεγαλυτέρας
εγκληματικής οργανώσεως στην παγκόσμια ιστορία.

[6]

Για αυτούς τους δικαστές, από τον Υεβρουάριο του 2018, έχουν αρχίσει και καταθέτουν
μηνύσεις τα μέλη του ωματείου μας «ΑΝΣΙΣΑΗ ΣΩΡΑ» σε όλες τις Εισαγγελίες της
χώρας.
Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί σε περισσότερες από 40 Εισαγγελίες, (από τις 63 συνολικά
που έχει η χώρα μας), μηνύσεις από διαφορετικά άτομα στην κάθε Εισαγγελία για τις
ανωτέρω απάτες-κακουργήματα και όχι μόνο.
Οι κατηγορούμενοι με τις «απραξία» τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
υπέπεσαν εις τα αδικήματα-εγκλήματα που τιμωρούνται με βάση τα κάτωθι άρθρα του
Ποινικού Κώδικα:
α) 232 Π.Κ. παρασιώπηση εγκλημάτων,
β) 239 Π.Κ. κατάχρηση εξουσίας,
γ) 244 Π.Κ καταπίεση,
δ) 259 Π.Κ. παράβαση καθήκοντος,
ε) 186 Π.Κ. πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση κακουργήματος ή
πλημμελήματος,
ζ) 134 Π.Κ. Προσβολής του Πολιτεύματος, Εσχάτη Προδοσία,
η) 187 Π.Κ. της συστάσεως εγκληματικής οργανώσεως,
θ) 385 Π.Κ. εκβίαση,
ι) 386 Π.Κ. απάτη.
Επίσης με τις ενέργειες τους έχουν παραβιάσει τον νόμο ν.3691/2008 για την
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν κατατεθεί και στις υπόλοιπες Εισαγγελίες οι μηνύσεις,
είναι γιατί θέλαμε να δούμε την αντίδραση των Εισαγγελέων που παρέλαβαν αυτές τις
μηνύσεις και αφού το διαπιστώσαμε, σε λίγες μέρες θα κατατεθούν και οι υπόλοιπες.
Σο αποτέλεσμα είναι, ότι οι Εισαγγελείς έχοντας στα χέρια τους την μεγαλύτερη απάτη στην
παγκόσμια ιστορία, που οδηγεί σε υποδούλωση της χώρας, δεν έπραξαν αυτό που ορίζουν
οι διαδικασίες και οφείλουν να εφαρμόζουν μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
Ακόμα και από την κατάθεση της πρώτης μηνύσεως τον Υεβρουάριο του 2018, ουδεμία
κλήση μαρτύρων για κατάθεση -από τους προτεινόμενους στην μήνυση- έχει γίνει και σε
πολλές από αυτές δεν έχουν προωθηθεί εκεί, που όφειλαν να τις προωθήσουν.
Αυτοί οι εισαγγελείς που δεν έχουν πράξει τα δέοντα, θα κληθούν τις επόμενες μέρες ενώπιον
της δικαιοσύνης να λογοδοτήσουν, διότι με την απραξία τους ομολογούν συμμετοχή στην
συγκάλυψη κακουργημάτων και των μελών αυτής της εγκληματικής οργανώσεως.
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Έχουμε επομένως την κάτωθι διαμορφωμένη κατάσταση:
Οι απατεώνες της εξουσίας θέλουν με μνημόνια, δανειακές συμβάσεις, συμβόλαια κλπ.,
να νομιμοποιήσουν δικαστικά την λεηλασία της δημοσίας και ιδιωτικής περιουσίας
και πολλοί από τους λειτουργούς της «ανεξαρτήτου δικαιοσύνης», αντί να εφαρμόζουν το
ύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό, ουσιαστικά συγκαλύπτουν τους
απατεώνες κυβερνώντες και τους συνεργούς αυτών ακόμα και μέσα στο δικαστικό σώμα.
Η ερώτηση είναι:

Σο ανεχόμαστε αυτό και αν όχι, τι πρέπει να κάνουμε;
Η απάντηση είναι ότι, όχι μόνο δεν αποδεχόμαστε όλα αυτά, αλλά πάμε να
υποχρεώσουμε την δικαιοσύνη να πράξει αυτά για τα οποία υπάρχει.
Σο ωματείο «ΑΝΣΙΣΑΗ ΣΩΡΑ» θα καταθέσει εντός των ημερών μήνυση κατά των
πρωθυπουργών, υπουργών οικονομικών -από το 2008 έως σήμερα- και των διοικητών της
Σραπέζης Σης Ελλάδος, Ιωάννη τουρνάρα και Γεωργίου Προβόπουλου, που όπως
αποδεικνύουν οι πράξεις τους, πρωτοστατούν της εγκληματικής αυτής οργανώσεως.
Η κατηγορία στη μήνυση είναι «σύσταση και λειτουργία εγκληματικής οργανώσεως»,
μαζί με όλες τις κατηγορίες των ανωτέρω αναφερομένων άρθρων του Π.Κ. και του νόμου
ν.3691/2008 για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Με βάση αυτές τις κατηγορίες, ουδεμία ασυλία υπάρχει, όπως μας ανακοίνωσαν οι ίδιοι οι
Εισαγγελείς με την περίπτωση των βουλευτών της Φρυσής Αυγής.
Εάν η κατηγορία είναι για εσχάτη προδοσία, η ασυλία υπερισχύει της εσχάτης προδοσίας
και για αυτό όλες οι μηνύσεις και η δική μας που έχουν πάει στην Βουλή με κατηγορία
εσχάτης προδοσίας είναι στο συρτάρι, διότι οι κατηγορούμενοι θα πρέπει -λόγω ασυλίας- να
αποφασίσουν οι ίδιοι αν θα δικαστούν!.
Βεβαίως βασική ευθύνη και για αυτό έχουν οι ίδιοι οι Εισαγγελείς, διότι εφαρμόζουν το
άρθρο 86 του υντάγματος για την ασυλία και δεν εφαρμόζουν το άρθρο 4, που αναφέρει
ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, άνευ ουδεμίας εξαιρέσεως.
Σο άρθρο 86 και καταργείται και τροποποιείται, ενώ το άρθρο 4 είναι θεμελιώδες άρθρο,
δεν καταργείται και δεν τροποποιείται με οποιαδήποτε αναθεώρηση του υντάγματος και
επομένως υπερισχύει του άρθρου 86.
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Αμέσως μετά, το ωματείο «ΑΝΣΙΣΑΗ ΣΩΡΑ» θα στείλει εξώδικο με δικαστικό
επιμελητή στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κα Δημητρίου, με αντίγραφα των
μηνύσεων και κατά των ανωτέρω αναφερομένων και κατά των 38 δικαστών του Ελεγκτικού
υνεδρίου και θα ζητάμε με βάση τα στοιχεία της απάτης, [για τα οποία έχουν αποφανθεί
οριστικά και αμετάκλητα οι ίδιοι οι δικαστές του Ε.. ότι δεν είναι απλές ενδείξεις, αλλά
αποδείξεις και δημόσιες ομολογίες των μελών αυτής της εγκληματικής οργανώσεως], να
ασκηθεί η ίδια άμεση διαδικασία που εφαρμόστηκε κατά την σύλληψη των μελών της
Χρυσής Αυγής.
Και αυτή την διαδικασία θα πρέπει να την ολοκληρώσουν μέχρι τέλος επτεμβρίου.
Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι η ανωτάτη εξουσία της χώρας και η
οποιαδήποτε διαταγή της εκτελείται άμεσα, ακόμα και κατά πρωθυπουργού και Προέδρου
της Δημοκρατίας.
Έχει αποδείξει μέχρι τώρα, (στην υπόθεση της ΕΛΣΑΣ που δεν αφήνει να μπει στο
αρχείο, παρ’ όλες τις εισηγήσεις κάποιων Εισαγγελικών Λειτουργών που παραβλέπουν
ηθελημένα στοιχεία της δικογραφίας), ότι άξια εκπροσωπεί τον θεσμό της Ανωτάτης
Εξουσίας της χώρας και αποτελεί παράδειγμα συμπεριφοράς των Δικαστικών και
Εισαγγελικών λειτουργών.
το διάστημα αυτού του μήνα, θα έχουμε ενημερώσει εγγράφως όλους του Δικαστές και
Εισαγγελείς της χώρας, (που είναι περίπου 3.000), για αυτήν την απάτη και θα τους καλούμε
να πράξουν τα οριζόμενα στο άρθρο 232 του Ποινικού Κώδικα.
Σο άρθρο 232 του Ποινικού Κώδικα αναφέρει ότι, όποιος γνωρίζει ότι τελείται
κακούργημα και δεν το αναφέρει στην Αρχή, (Εισαγγελέα), τιμωρείται με φυλάκιση τριών
ετών.
Κακούργημα είναι κάθε απάτη άνω των 120.000 ευρώ. Εδώ έχουμε δισεκατομμύρια.
Αν η απάτη είναι κάτω των 120.000 ευρώ, είναι πλημμέλημα.
Επειδή δε, το κακούργημα αυτό συνεχίζει και τελείται ακόμα και σήμερα, αυταπόδεικτα
είναι διαρκές κακούργημα και έχουμε περίπτωση αμέσου εφαρμογής του αυτοφώρου.
Εφ’ όσον Δικαστές και Εισαγγελείς δεν καταθέσουν μηνυτήριες αναφορές με τα στοιχεία που
θα τους επιδώσουμε και δεν θα εκδίδουν αποφάσεις σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, θα
μηνύσουμε τους ίδιους τους δικαστές για παραβίαση του άρθρου 232 του ΠΚ και των
υπολοίπων άρθρων που αναφέρουμε ποιο πάνω.
Επομένως, από την επομένη ημέρα, με το που θα ανεβαίνουν στην έδρα των δικαστηρίων να
δικάσουν, θα ζητείται η εξαίρεση τους ως συνεργούς σε εγκληματική οργάνωση, με
αποτέλεσμα, αφού δεν θα υπάρχει δικαστής μη μηνυμένος, να κλείσουν τα δικαστήρια.
Δεν μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη -δικάσει- κάποιος που αποκρύπτει κακουργήματα.
Κράτος χωρίς δικαστήρια δεν λειτουργεί.
Σους σταματήσαμε.
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Σαυτόχρονα κατά την διάρκεια του επτεμβρίου, θα ενημερωθούν όλοι οι κλάδοι της
δημοσίας διοικήσεως, τα σώματα ασφαλείας, υπηρεσίες, οργανισμοί, ιδρύματα κλπ., ώστε να
πάρουν θέση απέναντι στους απατεώνες.
τους απατεώνες, που έδωσαν 233 δισ. ευρώ ως δάνεια στους τραπεζίτες με όρο στην
δανειακή σύμβαση να τα πληρώσουμε εμείς οι πολίτες και εκδώσαν ομόλογα 675 δισ. ευρώ
τα ρευστοποίησαν έβαλαν τα λεφτά στην τσέπη και ζητούν να τα πληρώσουμε εμείς
χαρίζοντας την κρατική και ιδιωτική μας περιουσία.
Όποιος δέχεται να πληρώσει την αρπαγή 908 δισεκατομμυρίων ευρώ στους απατεώνες,
είναι συνεργός αυτών και το μόνο που του μένει να κάνει, είναι να μεταναστεύσει οριστικά
στο ποιο μακρινό σημείο του πλανήτη.
Πέρα από τις κινήσεις σε ποινικό επίπεδο, που πλέον ουδεμία παράβαση των οριζομένων
προθεσμιών θα γίνει αποδεκτή, θα κινηθούμε και σε αστικό επίπεδο με αγωγές, όπου σε 100
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, υποχρεωτικά οι απατεώνες θα έρθουν στο δικαστήριο.
ύντομα θα ενημερωθείτε αναλυτικά για την παράλληλη έναρξη αυτής της διαδικασίας.

2.) Οι ωτήρες του Έθνους.
Πέρα από τους μέχρι τώρα διαχειριστές της εξουσίας που στην αρχή ήταν αντιμνημονιακοί
και μετά έγιναν μνημονιακοί και είναι τώρα μέσα στην Βουλή, έχουμε και τους εκτός Βουλής
αντιμνημονιακούς σωτήρες που θα σταματήσουν τον όλεθρο των μνημονίων, αν πάρουν την
εξουσία στις επόμενες εκλογές.
α). Έχουμε αυτούς που ήταν κάποια στιγμή στην Βουλή και τώρα δεν είναι και
καταγγέλλουν τους εντός, όπως είναι οι Κωνσταντοπούλου Ζωή, Λαφαζάνης
Παναγιώτης κλπ..
Και η Κωνσταντοπούλου και ο Λαφαζάνης, [που ήταν στην Βουλή όταν ο Σσίπρας έκανε τον
Αύγουστο του 2015 την εκπληκτική κολοτούμπα ψηφίζοντας το μνημόνιο του, (4ο είναι και
όχι 3ο)], έλαβαν από το ωματείο εξώδικο με δικαστικό επιμελητή και τους καλούσαμε με
αυτό να ζητήσουν να ενεργοποιηθεί η μήνυση μας για εσχάτη προδοσία κατά αμαρά
Βενιζέλου κλπ. που είναι στην Βουλή από τις 14/10/2014, (αλλά και τις άλλες μηνύσεις που
είναι εκεί), όχι μόνο δεν το έπραξαν, αλλά κρυφτήκαν για να μην μας συναντήσουν.
Η ενεργοποίηση θα γινόταν απλά, με το να ζητούσε ένας βουλευτής να γίνει συζήτηση στην
ολομέλεια της Βουλής για άρση ασυλίας των αμαρά, Βενιζέλου κλπ. και 30 βουλευτές θα
έλεγαν να γίνει η συζήτηση.
Σότε και οι 38 βουλευτές του ύριζα μαζί με Κωνσταντοπούλου και Λαφαζάνη, (που τότε
δεν θα ψήφιζαν τα μέτρα της κολοτούμπας του Σσίπρα), θα ζητούσαν να γίνει η συζήτηση.
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Και εκτός από αυτούς εξώδικο με δικαστικό επιμελητή έλαβαν ο Μιχαλιολιάκος της Φρυσής
Αυγής και ο Κουτσούμπας του ΚΚΕ και έκαναν και αυτοί την «πάπια».
Και αυτή η συζήτηση της ολομέλειας της Βουλής, που μεταδίδεται απ’ ευθείας από τις
τηλεοράσεις, θα ήταν η αιτία να μάθει όλη η Ελλάδα την απάτη των 233 δισ. ευρώ που
πήραν οι τράπεζες και θα τα πληρώναμε όλοι μας.
Υυσικά το αποτέλεσμα που θα είχε αυτή η κίνηση τους, θα ήταν να τελειώσουν από τότε
οριστικά τα μνημόνια, η κατοχή και οι κάθε είδους αμαράδες Μητσοτάκηδες, Βενιζέλοι,
Καμμένοι, Σσίπριδες, Λεβέντες, Κασιδιάριδες, Μιχαλιολιάκοι, Κουτσούμπηδες,
Θεοδωράκηδες, Παπανδρέηδες, Γεννηματαδίτισες κλπ..
Δεν το έπραξαν και τώρα το παίζουν απελευθερωτές, σταματώντας προσωρινά
πλειστηριασμούς.!!!
β). ωτήρας, Καζάκης Δημήτριος. Ιδρυτής του πολιτικού κόμματος ΕΠΑΜ.
Εμφανίστηκε χωρίς ακόμα να ξέρουμε από πού είναι και τι έκανε, και με απλά λόγια
έδινε μια λύση στην οικονομική κατάσταση που είχε ξεκινήσει στην χώρα.
Σον είχαμε καλέσει και εμείς τότε στο κίνημα «300 Έλληνες» στην γωνία της πλατείας
απέναντι από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, να μιλήσει και τον υποστηρίξαμε για αυτά
που τότε ανέφερε.
Με τα λόγια του συσπείρωσε πολίτες από την άκρα αριστερά, μέχρι την άκρα δεξιά που όλοι
είχαν κοινό σκοπό το σταμάτημα της λεηλασίας του Ελληνικού λαού.
Όταν πλέον ήταν σίγουρη η μεγάλη αποδοχή και το γεγονός ότι άνετα θα έμπαινε στην
Βουλή κόμμα με αυτές τις απόψεις, ίδρυσε το ΕΠΑΜ για να κατέβει στις εκλογές.
Μετά την ίδρυση και πριν τις εκλογές με ανακοινώσεις υπέρ των παρανόμων εισερχομένων
στην χώρα, (πείτε τους λαθρομετανάστες ή παράτυπους μετανάστες κλπ.), ώθησε στην έξοδο
από το κόμμα όλους τους κεντροδεξιούς και με άλλες δηλώσεις αντιαριστερές, έδιωξε και το
μεγαλύτερο μέρος των κεντροαριστερών και πήρε στις εκλογές τα ….«πίτουρα».
Εμφανής ήταν ο λόγος που το έκανε, διότι με αυτόν τον τρόπο διαιρούσε πάλι τον κόσμο
που είχε αρχίσει να συσπειρώνετε κάτω από έναν φορέα.
Όπως ακριβώς το ίδιο έκανε και ο Καμμένος στις δευτέρες εκλογές, που έχοντας πάρει πάνω
από 10% στις πρώτες, εμφάνισε το χαρτί για τα υπουργεία που ζητούσε για συνεργασία με
τους μνημονικούς.
Σότε είχαμε ζητήσει από τον Καζάκη να κάνει πρώτο θέμα την απάτη με τα 233 δισ. ευρώ
των τραπεζών.
Όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά ουδέποτε έχει πει κάτι για αυτά, εκτός από γενικές και αόριστες
αναφορές για λεφτά που πήραν οι τράπεζες.
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Υυσικά έχουμε στα χέρια μας συζήτηση μαζί του στο facebook, που μας μιλεί με την
γλώσσα που χρησιμοποιούσαν στην Σρούμπα στο λιμάνι, αναφέρει ότι τα λεφτά που πήραν
οι τράπεζες είναι 136 δισ. μόνο.
Πέρα από αυτά όμως και όλα τα άλλα που έχει κάνει μέχρι τώρα, έχουν ως αποτέλεσμα κάθε
λίγο και λιγάκι, πολλά μέλη να φεύγουν από το ΕΠΑΜ, καταγγέλλοντας τον.
Ας δούμε και το τελευταίο επικοινωνιακό πυροτέχνημα που εκτόξευσε.
Σην περίφημη μήνυση που κάνει το κόμμα ΕΠΑΜ για έσχατη προδοσία κατά των
κυβερνώντων και καλεί τον κόσμο να την υπογράψει.
Και μόνο ότι η κατηγορία στην μήνυση είναι εσχάτη προδοσία των πολιτικών, το σίγουρο
αποτέλεσμα είναι ότι θα πάει και αυτή στην Βουλή και θα κάνει παρέα σε όλες τις μηνύσεις
για εσχάτη προδοσία που είναι εκεί, όπως ακριβώς και η δική μας.
Η ασυλία σύμφωνα με το άρθρο 86 του υντάγματος υπερισχύει της εσχάτης προδοσίας,
όπως έχουμε αναφέρει ποιο πάνω και θα μπει στο αρχείο χωρίς εξέταση.
Άλλη μια προσπάθεια για να αποκαρδιώσει τον κόσμο, ότι τίποτα δεν θα σταματήσει τους
απατεώνες κυβερνώντες και επομένως σκάσε Λαέ και αποδέξου τον θάνατο σου.
Γιατί ο Καζάκης δεν έκανε την μήνυση με κατηγορία «σύσταση και λειτουργία
εγκληματικής οργανώσεως», (που στην ουσία και στους τύπους η ασυλία δεν υπερισχύει της
κατηγορίας αυτής), που όχι μόνο δεν θα έμπαινε στο αρχείο, αλλά επειδή ήταν μήνυση και
από πολιτικό κόμμα, άμεση θα ήταν η έναρξη της διαδικασίας κατά των κυβερνώντων, όπως
έγινε με τους βουλευτές της Φρυσής Αυγής που δεν ίσχυσε η ασυλία τους;
Μα για αυτόν ακριβώς τον λόγο, να μην προχωρήσει η μήνυση και να μπει στο αρχείο

για να απογοητευτεί ο κόσμος.
γ).

Πολέμαρχος, ώρρας Αρτέμης.
Εδώ έχουμε τον κύριο, «λεφτά έχω», αφού το «λεφτά υπάρχουν», δεν είναι πλέον
«πιασάρικο».
Δεν χρειάζεται να μας απαντήσει ο κος ώρρας, γιατί παρ’ ότι είναι τρισεκατομμυριούχος,
κυκλοφορούσε μέχρι πρόσφατα χωρίς φρουρά -όπως έχουν όλοι οι λεφτάδες- και με ένα
Fιατάκι της δεκαετίας του 2000, ούτε γιατί ως τρισσεκατομμυριούχος κρυβόταν, (έχοντας
αφήσει και γενειάδα), επειδή είχαν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του.
Και ο Μαρινάκης που κατηγορείται και έχει λιγότερα λεφτά, (από ότι λέει ο ίδιος ο
ώρρας), ούτε γενειάδα άφησε, ούτε κρύβεται, αλλά παρίσταται με τους δικηγόρους του σε
όλη την ανακριτική διαδικασία αυτοπροσώπως.
Δεν υπάρχει λόγος να μας απαντήσει για αυτά τα δυο.
Για τα δυο επόμενα πρέπει να μας απαντήσει.
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Σο πρώτο είναι, γιατί αφού είχε στα χέρια του όπως ισχυρίζεται ομόλογα του αμερικανικού
δημοσίου που έληγαν σύμφωνα με τον ίδιο στις 9/8/2014 και τα είχε καταθέσει στην
καναδική τράπεζα και δεν τα έπαιρναν οι κυβερνώντες να αποτινάξουμε τους δανειστές, δεν
έκανε το αυτονόητο στις 9/8/2014 και όπως είπε τα ανανέωσε.
Ποιο είναι το αυτονόητο;
Η κάτωθι ενέργεια:
την λήξη των ομολόγων απαιτείς να τα εισπράξεις σε μετρητά και αν δεν σου δώσει ο
εκδότης τα μετρητά, τότε «σφραγίζεις» τα ομόλογα και σφράγισμα κρατικών ομολόγων,
σημαίνει πτώχευση του κράτους.
Μα, το σφράγισμα αυτών των «αμερικανικών» ομολόγων, θα είχε ως αποτέλεσμα την
πτώχευση της Αμερικής, που σημαίνει ότι σε τέτοια περίπτωση, καταρρέει το παγκόσμιο
οικονομικό σύστημα και φυσικά σταματά η κατοχή και στην Ελλάδα.
Με αυτό είχες επιτύχει τον σκοπό σου κε ώρρα και θα ήσουν ο επόμενος κυβερνήτης της
Ελλάδος.
Γιατί δεν το έκανε και τα «ανανέωσε», λαμβάνοντας τόκους και αφήνοντας από τότε τους
Έλληνες να συνεχίσουν να αυτοκτονούν, να ξεπουλιέται η κρατική περιουσία, να χάνει τα
σπίτια του ο κόσμος, να χαρίζεται η Μακεδονία και να ετοιμάζονται οι απατεώνες να δώσουν
Θράκη και «Σσαμουριά».
Γιατί δεν το έκανες κε ώρρα;
Εγώ και ο κάθε ένας που θέλει να σταματήσει την λεηλασία και την γενοκτονία του
Ελληνικού Λαού, αυτό θα κάναμε.
Σο ότι άφησες και συνεχίζεται το πλιάτσικο για να πάρεις εσύ τόκους, αποτελεί ομολογία ότι
είσαι μέρος του συστήματος και συνεργός των απατεώνων.
Σο δεύτερο είναι, ότι το τελευταίο διάστημα αφήνεις αυτούς που σε ακολουθούν, να
διαδίδουν ότι τα 675 δισ. ευρώ που αναφέρει η Έκθεση των Δικαστών του Ελεγκτικού
υνεδρίου είναι τα δικά σου 600 δισ. δολάρια.
Ότι έχουν μάλιστα μπει στον προϋπολογισμό του κράτους και αυτό είναι απόδειξη ότι
υπάρχουν πραγματικά τα 600 δισ. που είναι στην τράπεζα του Καναδά και τα έχει πάρει το
κράτος.
Εσύ ο ίδιος ουδέποτε έχεις παραδεχτεί ότι είναι τα δικά σου 600 δισ. δολάρια, αυτά τα
675 δισ. ευρώ που εμφανίζονται στον προϋπολογισμό.
Λίγη γνώση και απλή σκέψη, χρειάζεται να έχει κάποιος για να καταλάβει ότι αφήνεις τους
ανθρώπους που σε ακλουθούν να εκτίθενται, αναφέροντας τέτοιο ισχυρισμό.
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Γιατί, μόλις θα αποδειχτεί ότι δεν είναι τα δικά σου, θα αναγκαστούν όλοι αυτοί να
κρυφτούν, γιατί παραπλανούσαν έστω και εν αγνοία τους τον κόσμο και έτσι να αποσυρθούν
από την συμμετοχή στα κοινά, αφήνοντας τους άλλους να αλωνίζουν.
Για να μπουν σε ισολογισμό περιουσιακά στοιχεία ή μετρητά, θα πρέπει να έχει κάποιος
αυτά τα στοιχεία και τα μετρητά στην κατοχή του.
Σην στιγμή που αυτά είναι σε ένα λογαριασμό που δεν είναι του ελληνικού δημοσίου και έχει
και φύλακες, όπως λένε οι δικοί σου να τα επιτηρούν, σίγουρα δεν τα έχει στα χέρια του το
Ελληνικό κράτος και δεν μπορεί για αυτόν τον λόγο να τα βάλει στον ισολογισμό του.
Αφού όπως λες κε ώρρα, έχουν κατατεθεί στο όνομα της κυριάρχου Ελληνικής
Δημοκρατίας και το κράτος μας οι δανειστές το έχουν κάνει εταιρεία με Α.Υ.Μ., είναι
αυταπόδεικτο ότι η εταιρεία-κράτος, δεν μπορεί να περάσει στον ισολογισμό της κάτι που
είναι στο όνομα κάποιου άλλου και όχι στο δικό της.
Επίσης, η Έκθεση του Ε.. τα 675 δισ. τα αναφέρει πιστωτικά έσοδα.
Πιστωτικό έσοδο είναι δάνειο που το έχεις πάρει.
Σην στιγμή που είναι σε λογαριασμό άλλου προσώπου και όχι του κράτους-εταιρεία και για
αυτόν τον λόγο, δεν είναι τα δικά σου κε ώρρα.
Είναι τα ομόλογα που έβγαζαν οι υπουργοί οικονομικών τουλάχιστον από το 2011, πριν
εμφανιστείς εσύ και τσέπωναν τα λεφτά οι ίδιοι και δεν περνούσαν τα ομόλογα στα βιβλία
του κράτους, όπως είναι αυτά που έχουμε αναφέρει ποιο πάνω.
Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τίποτα περισσότερο για να αποδειχτεί ότι είσαι όργανο
των ντόπιων και ξένων απατεώνων που έχουν εισβάλει στην χώρα.
Σο ότι στηρίζεσαι στην άγνοια των περισσοτέρων και στις υπουργικές θέσεις που έχεις
μοιράσει σε αυτούς που με πάθος διαδίδουν όλα αυτά, το φανερώνει και το σύνθημα που
είχες και έχεις, «ούτε χρώμα, ούτε δόγμα, ούτε κόμμα».
Εσύ λοιπόν δεν θα έφτιαχνες κόμμα όπως έλεγες και για αυτό ίδρυσες πολιτικό φορέα.!
Άρα με τον φορέα έχεις μείνει πιστός στο σύνθημα σου.
Μόνο που κε ώρρα όπως καλά γνωρίζεις, πολιτικό κόμμα, είναι στην δημοτική και
πολιτικός φορέας, στην καθαρεύουσα, ασχέτως αν εσύ παίζεις με τις λέξεις για να
εκμεταλλεύεσαι την άγνοια των απλών ανθρώπων.
Σελικά κε ώρρα, δεν σε έχει φυλακισμένο το σύστημα.
ε προστατεύει, επειδή δικό του παιδί είσαι, για να γλυτώσεις από αυτούς που αρχίζουν να
καταλαβαίνουν ότι τους αποκαλείς και τους φέρεσαι σαν ηλιθίους και ζώα.
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δ). Μεγαλο-οικονομολόγοι και μεγαλο-δικηγόροι και επιφανείς νομικοί.
Παρ ότι μέχρι σήμερα έχουμε δώσει τα ανωτέρω στοιχεία σε όλους, (αυτούς που τους
γνωρίζει ο κόσμος), που έχουν και τις οικονομικές γνώσεις για να υποστηρίξουν και να
συντρίψουν από οικονομική άποψη αυτή την απάτη, αλλά και σε αυτούς που έχουν τις
νομικές γνώσεις για να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία εναντίον των ηθικών και φυσικών
αυτουργών για να ακυρωθούν τα μνημόνια και η γενοκτονία του ελληνικού λαού, οι
αντιδράσεις ήταν αρνητικές, τόσο στο να βγουν φανερά, όσο και να βοηθήσουν χωρίς να
φαίνονται, γιατί δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν να τα βάλουν με το σύστημα.
Είναι όμως γεγονός ότι, χωρίς την βοήθεια ανωτάτων Δικαστών και Εισαγγελέω, δεν θα
είχαμε στα χέρια μας όλα τα έγγραφα και τις γνώσεις με τα οποία ξεκινάμε από σήμερα την
τελική επίθεση κατά των απατεώνων που κυβερνούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην
ευρωπαϊκή ένωση.
Βγήκε στην εφημερίδα «ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΩΡΑ» χτες στις 20 Αυγούστου 2018, ο Καθηγητής
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΜΒΟΤΚΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (πρώην ΑΟΕΕ),
να μας πει ότι το χρέος από 341 δισ. ευρώ όταν μπαίναμε στα μνημόνια το 2010, έχει
φτάσει τώρα που βγαίνουμε στο ύψος του 1,015 τρισ. ευρώ.
Και αναφέρει ότι αυτό βγαίνει από τις εισηγητικές εκθέσεις των κρατικών προϋπολογισμών,
από τις εκθέσεις του Ελεγκτικού υνεδρίου και από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου
του κράτους και του Ο.Δ.ΔΗ.Φ., για να δώσει έμφαση στις διαπιστώσεις του, που τις
εμφανίζει με αυτήν την δημοσίευση στην «ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΩΡΑ».
το κείμενο αυτό αναφέρει αυτό που λέει η Έκθεση του Ελεγκτικού υνεδρίου για τα 675
δισ. ευρώ, δηλαδή ότι πρόκειται για βραχυπρόθεσμο δανεισμό.!
Δηλαδή, παρουσιάστηκαν ξαφνικά κρατικές ανάγκες ύψους 675 δισ. ευρώ και τις καλύψαμε
δανειζόμενοι για μικρό χρονικό διάστημα.
Με την αναφορά του αυτή, διαγράφει την απλή λογική και μας αποκαλεί εκ πρώτης όψεως
ηλίθιους.
Και αυτό για τον κάτωθι απλούστατο λόγο.
Από το 1974 έως το 2010 το δημόσιο χρέος, όπως και ο ίδιος παραδέχεται, έφτασε σε αυτά
τα 36 χρόνια τα 341 δισ. ευρώ.
Δηλαδή σε 36 χρόνια ανεβάσαμε το χρέος από σχεδόν μηδέν, σε 341 δισ. ευρώ.
Και το 2015, μέσα σε μια χρονιά, το κράτος χρειάστηκε για καινούργιες δαπάνες του ακόμα
675 δισ. ευρώ και τα δανείστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα δηλαδή, βραχυπρόθεσμα.!!!!
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Μα όλες οι δαπάνες τον χρόνο για την λειτουργία του κράτους, είναι περίπου 50 δισ..
Σι είναι αυτά που χρειαζόμασταν σε μια χρονιά και κόστιζαν 675 δισ. ευρώ;
Μα καλά, αφού είχαμε συνεχείς ελέγχους από τους θεσμούς και για το παραμικρό ζητάμε
εγκρίσεις από αυτούς, από πού δανειστήκαμε 675 δισ. ευρώ;
Ποιος μας δάνεισε 675 δισ. την ώρα που η χώρα έχει μπει υποθήκη για 99 χρόνια και για
συνολικό χρέος 320 δισ. τότε περίπου.
Οι θεσμοί το ξέρουν αυτό;
Πως επέτρεψαν να δανειστούμε 675 δισ. την ώρα που σε αυτούς χρωστάμε 343;
Γιατί δεν ζήτησαν να εξοφληθούν τα 343 δισ. που τους χρωστάμε, αφού πήραμε μετρητά
675 δισ. ευρώ;
Αυτές οι απλές ερωτήσεις δεν πέρασαν από το μυαλό του κου Καθηγητή.
Ζητεί να του απαντήσουν οι απατεώνες, που οφείλουμε αυτά τα λεφτά.
Δεν μας προξενεί απορία η μη αναφορά του στα ανωτέρω, [και για τα 233 δισ. των
τραπεζών και τα λεφτά που έβαζαν στην τσέπη από την ρευστοποίηση των ομολόγων που δεν
τα πέρναγαν στα βιβλία του κράτους οι κυβερνώντες], παρ’ ότι γνωρίζουμε ότι τα ξέρει
αυτά ο κος ΒΑΜΒΟΤΚΑ.
Σα ξέρει διότι, όταν πριν περίπου 2 μήνες τα είπα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ερευνητικού
Οργανισμού Ελλήνων στην Θεσσαλονίκη, στην εκπομπή του Μάκη Βραχιολίδη, τα άκουσε
και μίλησε μετά από μένα.
Και τότε βέβαια κάτι ψέλλισε για βραχυπρόθεσμο δανεισμό και απέφυγε να πει κάτι άλλο.
Γιατί δεν αναφέρει τίποτα στο δημοσίευμα που έκανε;
Επομένως η αναφορά του στην εφημερίδα χτες στις 20/8/2018, είχε σκοπό αφ ενός να
φανεί ότι αυτός ξεσκέπασε την απάτη των κυβερνώντων, αλλά αφ ετέρου να συνεχίσει να
υπάρχει η απογοήτευση στον κόσμο.
Και αυτό επειδή δεν προτείνει λύση και επομένως αυτό που περνά στον κόσμο
υποσυνείδητα είναι ότι χρέος ύψους ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ δεν μπορεί να πληρωθεί
και μια ζωή θα είμαστε σκλάβοι.
Επομένως έχουμε τρανταχτό παράδειγμα ότι από τους βασικούς υπεύθυνους της
καταστάσεως που ζούμε, είναι ότι οι γνωστοί ειδικοί οικονομολόγοι και νομικοί κοιτάνε
μόνο την δική τους φήμη ή το δικό τους κέρδος, (αν δεν είναι και μπακ απ του συστήματος),
και όχι την απαλλαγή της χώρας από τους απατεώνες που ασκούν την διαχείριση του
κράτους.
«Δοξάστε τους».!
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Σο ερώτημα που ο κάθε ένας πρέπει να απαντήσει πρώτα στον ίδιο του τον εαυτό και μετά
στα παιδιά του, είναι αν δέχεται να πληρώνει τις αρπαχτές των απατεώνων.
Δηλαδή να είναι με απλά λόγια, συνεργός απατεώνων.
Όσοι δεν θέλετε συνεργασία με απατεώνες, ξέρετε που θα μας βρείτε.
ΑΝΣΙΣΑΗ ΣΩΡΑ
Ή αυτοί ή εμείς.-
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