ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Κου ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Στη ΜΗΝΥΣΗ με ΑΒΜ Α 2012/2593
Της ΝΤΟΡΑΣ Λ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ και λοιπών μηνυτών
Κατά
o

του πρώην Πρωθυπουργού ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,

o

του

πρώην

Υπουργού

Εθνικής

Οικονομίας

ΓΙΩΡΓΟΥ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και των λοιπών μηνυομένων,
Για τα εγκλήματα της ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και της
ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ,
Η οποία διαβιβάσθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στην Εισαγγελία
Αρείου Πάγου (Εισαγγελία Α.Π. Γενικό Πρωτόκολλο 5275/23-7-12) και από την
Εισαγγελία

του

Αρείου

Πάγου

διαβιβάσθηκε

(αριθμ.Πρωτ.3144/24.09.2012

διαβιβαστικό έγγραφο του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ.Αθανασίου
Κατσιρώδη) δια του κ.Υπουργού Δικαιοσύνης προς τον κ.Πρόεδρο της Βουλής των
Ελλήνων (Αριθ.Πρωτ.Ειδικής Γραμματείας Προέδρου Βουλής: 2379/10.10.2012).
************
1. Παροχή συμπληρωματικών στοιχείων και αποδείξεων ως προς τα εγκλήματα
για τα οποία σχηματίσθηκε η ως άνω δικογραφία.
2. Προσκόμιση συμπληρωματικών υπογραφών της μήνυσης αυτής.
*************
Αθήνα, 28η Οκτωβρίου 2012
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Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
Με την από 25.03.2012 μήνυση που κατατέθηκε ενώπιον του Κου Εισαγγελέως
Πλημμελειοδικών Αθηνών στις 06.07.2012 με ΑΒΜ Α 2012/2593, εκθέσαμε
εμπεριστατωμένα, με στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα και περιήλθαν σε γνώση
μας ως πασίδηλα, τα γεγονότα που αποδεικνύουν κατά την αξιολόγησή μας την
τέλεση των εγκλημάτων, που αφορά η μήνυση αυτή, από τους μηνυόμενους και
συγκεκριμένα για τα εγκλήματα της Εσχάτης Προδοσίας και της Εξαπάτησης
Εκλογέων.
Όπως αναφέρουμε ανωτέρω, με το υπ΄αριθμ.Πρωτ.3144/24.09.2012 διαβιβαστικό
έγγραφο του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ.Αθανασίου Κατσιρώδη,
διαβιβάσθηκε προς τον κ.Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων δια του κ.Υπουργού της
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η ανωτέρω δικογραφία, έχει
δε παραληφθεί από τη Βουλή των Ελλήνων-Ειδική Γραμματεία Προέδρου Βουλής με
Αριθ.Πρωτ.2379/10.10.2012.
Με το παρόν Συμπληρωματικό Υπόμνημα θέτουμε υπόψη Σας επιπλέον
πραγματικά περιστατικά και υποβάλλουμε πρόσθετα στοιχεία που έτι περαιτέρω
αποδεικνύουν κατά την αξιολόγησή μας την τέλεση από τους μηνυόμενους των
εγκλημάτων της Εσχάτης Προδοσίας και της Εξαπάτησης Εκλογέων, καθώς και το
ότι η προσφυγή της Ελλάδας στο ΔΝΤ όχι μόνο δεν ήταν αναγκαία για να
«σωθεί» η χώρα όπως θέλουν να την παρουσιάζουν οι μηνυόμενοι αλλά και
καταστροφική, δεδομένου ότι από τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά προκύπτει
ότι η χώρα μας οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε κατάρρευση και οι πολίτες,
εμείς οι Έλληνες, σε εξόντωση αφού πρώτα θα έχουμε εξαθλιωθεί.
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ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΝΤ
1. Κατακόρυφη μείωση του ΑΕΠ
Η ελληνική οικονομία βρίσκεται παγιδευμένη σε καθεστώς βαθιάς ύφεσης, με
αποτέλεσμα τη δραματική μείωση του εθνικού μας πλούτου και του κατά κεφαλήν
εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),
το ΑΕΠ το 2012 μειώθηκε κατά 6,5% σε συνέχεια της πτώσης κατά 8% το α΄ τρίμηνο
2011 και κατά 6,95% στο σύνολο του 2011. Η πτώση αυτή σημαίνει ότι αθροιστικά
το ΑΕΠ της χώρας μας έχει μειωθεί κατά 16% από το κορυφαίο σημείο του πριν
από την κρίση. Ουδέποτε το ελληνικό ΑΕΠ έχει πέσει τόσο πολύ τα τελευταία
εξήντα (!) χρόνια. Σημειωτέον ότι το ΑΕΠ της Αργεντινής στο ναδίρ της χρεοκοπίας
της είχε μειωθεί 20%. Με δεδομένο, όμως, ότι η τρόικα προβλέπει πως η μείωση του
ελληνικού ΑΕΠ θα συνεχιστεί και το 2012 και το 2013, με συνολική μείωση τη διετία
αυτή τουλάχιστον 5% έως 6%, είναι προφανές ότι σύντομα η «σωσμένη» Ελλάδα
θα έχει υποστεί μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ της από την Αργεντινή όταν
χρεοκόπησε!
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2. Ραγδαία αύξηση της ανεργίας
Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε τον Μάρτιο 2012 στο 21,9%, έναντι 15,7% τον
Μάρτιο του 2011 και 21,4% τον Φεβρουάριο του 2012. Σύμφωνα με την Ελληνική
Στατιστική Αρχή, το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Μάρτιο του 2012
εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.843.905 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.075.081 άτομα,
ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.372.144 άτομα. Οι
απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 342.134 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2011
(μείωση 8,2%) και κατά 24.996 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2012
(μείωση 0,6%). Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 294.706 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο
του 2011 (αύξηση 37,8%) και κατά 21.625 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του
2012 (αύξηση 2,1%). Η ηλικιακή ομάδα με την μεγαλύτερη ανεργία είναι αυτή των
15-24 ετών (52,8%) και ακολουθεί η ομάδα των 25-34 ετών (29,8%). Οι οικονομικά
μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία,
αυξήθηκαν κατά 38.751 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2011 (αύξηση 1,2%) και
κατά 5.350 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2012 (αύξηση 0,2%).
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3. Δραματική φτωχοποίηση του πληθυσμού
Πηγή: Eurostat

Η φτώχεια απειλεί 3 εκατομμύρια Έλληνες! - Χειρότερη εικόνα εμφανίζουν μόνο
5 χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ!
Σε δεινή θέση είχε περιέλθει από το 2010 το 27,7% του ελληνικού πληθυσμού,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα,
3.031.000 Έλληνες απειλούνταν ήδη από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό
πριν από περίπου δύο χρόνια, πριν δηλαδή επιδεινωθεί η ύφεση και εκτιναχθεί η
ανεργία. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό εντός της Ευρωζώνης, βάσει των
τριών κριτηρίων που χρησιμοποιεί η Eurostat προκειμένου να αξιολογήσει αν ένας
άνθρωπος απειλείται από τη φτώχεια. Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27
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χωρών, υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται μόνο σε χώρες του πρώην ανατολικού
μπλοκ (Βουλγαρία 41,6%, Ρουμανία 41,1%, Πολωνία 27,8%, Λετονία 38,1%,
Λιθουανία 33,4%). Όσον αφορά το εισόδημα, το 20,1% των Ελλήνων είχε μικρότερο
από το 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος, ενώ σε χειρότερη κατάσταση εντός της
Ευρωζώνης βρίσκονται μόνο οι Ισπανοί (20,7%) και εκτός Ευρωζώνης οι Λετονοί
(21,3%), οι Ρουμάνοι (21,1%), οι Βούλγαροι (20,7%) και οι Λιθουανοί (20,2%).
Δυσκολίες για την πληρωμή των λογαριασμών και των ενοικίων αντιμετωπίζει το
11,6% των Ελλήνων.
Σε οριακή κατάσταση
Ένας στους τρεις Έλληνες καλύπτει οριακά τις βασικές του ανάγκες -διατροφή και
στέγαση- ενώ ακόμη και στην περίπτωση που περισσεύει κάποιο ποσό, δαπανάται όχι
για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών αλλά για την αποπληρωμή δανείων και
καρτών. Σύμφωνα με έρευνα της Nielsen, οι Έλληνες καταναλωτές συγκαταλέγονται
μεταξύ των πιο απαισιόδοξων στην Ευρώπη.

4. Αυξανόμενη αδυναμία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
πρόσβασης σε φάρμακα
Η αδυναμία πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών στα φάρμακά τους «λαμβάνει πλέον
τη διάσταση ανθρωπιστικής κρίσης», προειδοποιεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
(ΙΣΑ) με αναφορά που απέστειλε στον ΟΗΕ.
Στην αναφορά του ο ΙΣΑ τονίζει ότι: «χιλιάδες Έλληνες ασθενείς βρίσκονται σε
δραματική κατάσταση, με την αδυναμία των νοσοκομείων να καλύψουν τη
φαρμακευτική τους περίθαλψη και τα φαρμακεία, λόγω στάσης πληρωμών από
τους Ασφαλιστικούς Φορείς, να αδυνατούν να χορηγήσουν πλέον φάρμακα στους
ασφαλισμένους».
Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, «μία κρίση χρέους μετατράπηκε αίφνης σε μία
ανθρωπιστική κρίση, που δεν μπορεί και δεν πρέπει να αφήσει κανέναν αδιάφορο,
αλλά και δεν θα πρέπει να επισφραγιστεί με την απώλεια ανθρώπινων ζωών», και
επισημαίνει ότι «οι αναποτελεσματικοί χειρισμοί των υπευθύνων, η έλλειψη πρόνοιας
σε τοπικό, αλλά και η αδυναμία κατανόησης του προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο
στον ευαίσθητο τομέα της φαρμακευτικής περίθαλψης, κινδυνεύουν πλέον να
στοιχίσουν ανθρώπινες ζωές».
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Η φαρμακευτική συμπεριφορά Ελλήνων ασθενών εν μέσω οικονομικής

κρίσης

Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Συντονισμού
Εκπαίδευσης Ειδικευομένων Γενικής–Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει ποικιλοτρόπως τη
ζωή του σύγχρονου Έλληνα. Το 70,3% των συμμετεχόντων αναφέρει ότι το μηνιαίο
του εισόδημα είναι ανεπαρκές για την αγορά όλων των φαρμάκων, με αποτέλεσμα το
89,7% να δυσκολεύεται να τα αγοράσει. Δεν έλαβε τα φάρμακά του ή παρέλειψε
κάποια δόση λόγω οικονομικής αδυναμίας το 55,4% του δείγματος. Το 1/3 των
ερωτηθέντων ζήτησε από το γιατρό του να συνταγογραφήσει ένα οικονομικότερο
φάρμακο. Το 73,8% θα δεχόταν ο γιατρός να αλλάξει κάποιο φάρμακο ίδιας
αποτελεσματικότητας αλλά πιο φτηνό ενώ το 36,4% δε θεωρεί το πιο φτηνό φάρμακο
το ίδιο αποτελεσματικό. Το 79% θεωρεί πως η αδυναμία λήψης της φαρμακευτικής
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του αγωγής συνδέεται με αυξημένα ποσοστά άγχους, κατάθλιψης και διαταραχών
ύπνου.

5. Τραγική κατάσταση σε νοσοκομεία, λόγω ελλείψεων σε βασικά
είδη
Τεράστιες ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά παρατηρούνται σε πολλά νοσοκομεία τόσο
της Αττικής όσο και της περιφέρειας. Οι γιατροί του ΕΣΥ διευκρινίζουν ότι τα
μεγαλύτερα προβλήματα σημειώνονται στα υπερχρεωμένα νοσοκομεία, όπου η
τροφοδοσία από τους προμηθευτές γίνεται με το σταγονόμετρο. Ενδεικτικό
παράδειγμα της κατάστασης που επικρατεί είναι η απόφαση της διοίκησης του
Νοσοκομείου Αττικόν να αναστείλει τη λειτουργία της Καρδιοχειρουργικής
Κλινικής.
Επίσης, στο ΑΧΕΠΑ, μετά το Καρδιολογικό Ιατρείο, μέσω του οποίου κλείνονται
και τα ραντεβού για όσους πρέπει να υποβληθούν σε στεφανιογραφία ή τοποθέτηση
στεντ, λουκέτο έβαλε και η Αγγειοχειρουργική Κλινική, αφού τα υλικά που
χρησιμοποιούνται είναι ακριβά και δεν υπάρχουν τα χρήματα για την αγορά τους.
Προβλήματα αναμένεται να προκύψουν και στην Οφθαλμολογική Κλινική λόγω
έλλειψης ενδοφακών. Η διοίκηση του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ κατέθεσε μηνυτήρια
αναφορά κατά παντός υπευθύνου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
σχετικά με τις ελλείψεις. Η Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης κα Ιωάννα Κατσή
διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν
από την αναστολή της προμήθειας αναλώσιμων υλικών τελούνται τα εγκλήματα
της έκθεσης σε κίνδυνο εις βάρος ασθενών και της παρεμπόδισης αποτροπής
κοινού κινδύνου.
Στη Χίο, οι συγγενείς των ασθενών αγοράζουν οι ίδιοι καθετήρες ή γύψο, ενώ
ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στις Σέρρες και τη Λάρισα, όπου οι
νοσηλευόμενοι σιτίζονται καθημερινά με κοτόπουλο, αφού δεν υπάρχουν χρήματα
για ψάρι ή μοσχάρι.
Στη Θεσσαλονίκη, δύο σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών διέθεσαν χρήματα για να
προμηθεύσουν το Κέντρο Αιμοδοσίας του Ιπποκράτειου με ασκούς αίματος.
Επιπλέον, έχουν σταματήσει οι μεταγγίσεις, αφού δεν μπορούν να ελεγχθούν 700-800
φιάλες αίματος που έχουν συλλεχθεί επειδή δεν υπάρχουν αντιδραστήρια.
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Στη Ρόδο, σύμφωνα με τον χειρουργό και πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών
Βασίλη Κινού, οι λίστες αναμονής στη Χειρουργική Κλινική αγγίζουν τους 6 μήνες
και στην Ορθοπεδική τον ένα χρόνο λόγω ελλείψεων υλικών και κυρίως προσωπικού.

6. Χωρίς φάρμακα καρκινοπαθείς και βαριές ασθένειες
Εκρηκτικές διαστάσεις έχει προσλάβει το πρόβλημα έλλειψης χρημάτων στην υγεία
καθώς, εκτός από το εμπάργκο των προμηθευτών στα νοσοκομεία, έχουν σταματήσει
να δίνονται φάρμακα σε ασφαλισμένους ακόμα και για τα βαριά νοσήματα, όπως οι
καρκινοπαθείς. Τόσο οι φαρμακοποιοί όσο και οι αποθήκες και οι φαρμακευτικές
εταιρίες δεν δίνουν τα απαιτούμενα φάρμακα λόγω των μεγάλων χρεών του ΕΟΠΥΥ,
θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Στην επιστολή καρκινοπαθών προς τα Υπουργεία Υγείας και Οικονομικών και
προς τους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομμάτων, περιγράφονται οι δραματικές
στιγμές που περνάνε οι καρκινοπαθείς. Συγκεκριμένα αναφέρουν:
«Οι σύλλογοι καρκινοπαθών και εθελοντών, που συνυπογράφουμε αυτή την επιστολή,
απευθυνόμαστε σε εσάς, σε μια ύστατη προσπάθεια να κατανοήσετε την επείγουσα
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και απειλεί όχι μόνο την αξιοπρέπεια αλλά και την
πορεία της ασθένειας, την ίδια τη ζωή των καρκινοπαθών, εξαιτίας της μη παροχής των
φαρμακευτικών σκευασμάτων, που έχουν άμεση ανάγκη και δικαιούνται από το
σύστημα υγείας. Οι κραυγές αγωνίας που έφτασαν στα ΜΜΕ δεν αποδίδουν ούτε στο
ελάχιστο το μέγεθος της απελπισίας και του αδιεξόδου στο οποίο οδηγούνται
καθημερινά οι ασθενείς με καρκίνο αλλά και άλλες κατηγορίες χρονίως πασχόντων. Η
διακοπή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους από τα ιδιωτικά
φαρμακεία, εξαναγκάζει τους καρκινοπαθείς σε διακοπή της θεραπείας τους, αφού δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος των φαρμάκων
τους, περιμένοντας, «Κύριος οίδε», πότε θα αποζημιωθούν για αυτά από το
ασφαλιστικό τους ταμείο. Λάβετε δε υπόψη σας ότι εκκρεμούν απλήρωτα τιμολόγια
αγοράς αναλωσίμου υλικού (οξυγόνο, καθετήρες, ουροσυλλέκτες, τραχειοσωλήνες κλπ),
τα οποία εδώ και 6 μήνες καταθέτουν οι καρκινοπαθείς στα ασφαλιστικά τους ταμεία,
έχοντας ήδη πληρώσει στους ιδιώτες προμηθευτές. Για τα τιμολόγια αυτά μέχρι σήμερα
δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα για την πληρωμή τους με αποτέλεσμα να έχουν οδηγήσει
ήδη σε οικονομική ασφυξία τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Όλα τα παραπάνω
συνιστούν απειλή για τη ζωή των καρκινοπαθών και παίρνουν διαστάσεις
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ανθρωπιστικής καταστροφής, η άμεση αντιμετώπιση της οποίας είναι συνταγματικά
επιβεβλημένη».

7. Τρεις αυτοκτονίες κάθε 2 ημέρες στην Ελλάδα της κρίσης
Δραματική άνοδο έχουν από το 2009 έως το 2011 οι αυτοκτονίες, τετελεσμένες και
απόπειρες, σε όλη τη χώρα. Θλιβερό προβάδισμα για Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία.
Ένας άνθρωπος αυτοκτονεί κάθε δύο μέρες στο λεκανοπέδιο Αττικής. Στοιχεία-σοκ
με τον αριθμό των αυτοκτονιών και της απόπειρας αυτοκτονιών, που αποτυπώνουν
τα τεράστια κοινωνικά αδιέξοδα που προκαλεί η οικονομική κρίση, κατέθεσε
πρόσφατα στη Βουλή ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρ. Παπουτσής.
Σύμφωνα με αυτά, οι αυτοκτονίες και οι απόπειρες αυτοκτονιών από τις αρχές του
2009 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2011 ανέρχονται σε 1.727, με σχεδόν όλους τους δείκτες
να παρουσιάζουν σημαντική αυξητική τάση από το 2009 στο 2010 -όσο έμπαινε η
χώρα πιο βαθιά στο μάτι του οικονομικού κυκλώνα. Η αύξηση των αυτοκτονιών
(τετελεσμένες ή απόπειρες) παρατηρείται κυρίως το 2010 σε σχέση με το 2009, αφού
σύμφωνα με τα στοιχεία σε 14 περιφέρειες της χώρας ο συνολικός αριθμός το 2009
έφτασε τις 507, το 2010 εκτινάχθηκε στις 622 και το 2011 υποχώρησε σχετικά στις
598. Οι ψυχίατροι τονίζουν ότι μία αυτοκτονία αντιστοιχεί σε 20 με 25 απόπειρες. Η
αύξηση των αυτοκτονιών στην Ελλάδα παρατηρείται στις ηλικίες μεταξύ 45-65 ετών,
αλλά και σε νέους που μόλις έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και βρίσκονται
μπροστά στο αδιέξοδο «τι θα γίνω τώρα που μεγάλωσα;».
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8. Λιποθυμίες μαθητών λόγω πείνας!
Μια ζοφερή πραγματικότητα αποτύπωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κυλικείων
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων σε συνεργασία με το Σωματείο Μισθωτών
Κυλικείων Δημόσιων Σχολείων Ν.Αττικής, στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ο
ρόλος του κυλικείου στην οικονομική κρίση». Ένα από τα δραματικότερα στοιχεία
που γέννησε η οικονομική κρίση, το θέμα του υποσιτισμού παιδιών, απειλεί
αρκετές περιοχές της Ελλάδας, με τα παιδιά να στερούνται τα στοιχειώδη λόγω
υψηλής ανεργίας ή και χαμηλού βιοτικού επιπέδου. «Δεν υπάρχει κράτος, δεν
υπάρχει πολιτική βούληση», επισήμαναν στο συνέδριο οι ομιλητές, καθώς τη στιγμή
που υπάρχουν κονδύλια για σίτιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προγράμματα
για δωρεάν φρούτα, λαχανικά και γάλα στα σχολεία, αυτά δεν απορροφώνται. Η
πολιτεία απουσιάζει, παρακολουθώντας με σταυρωμένα χέρια μαθητές να
υποσιτίζονται και να λιποθυμάνε μπροστά στα μάτια συμμαθητών και εκπαιδευτικών,
τόνισαν. Στο Συνέδριο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι των Σωματείων της
Επικράτειας, το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Σχολικών Κυλικείων, ο γενικός γραμματέας
της ΓΣΕΒΕΕ Ν.Σκορίνης, η καθηγήτρια στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γ.Γρίντζαλη,
ο υγιεινολόγος καθηγητής Κ.Ντελέζος, η ψυχολόγος Β.Καρβέλη, η συντονίστρια
προγράμματος

σίτισης

του

Ινστιτούτου Προληπτικής

Περιβαλλοντικής

και

Εργασιακής Ιατρικής, κοινωνική λειτουργός του Ελληνικού Δικτύου για την
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καταπολέμηση της φτώχειας Κ.Πούτου και η γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαίων
Δημοσιογράφων Σ.Τσαουσίδου.

9. Δραματική αύξηση των συσσιτίων
«Κόμη προσεκτικά χτενισμένη, τεράστια γυαλιά ηλίου που την κάνουν πιο σικάτη, η
ηλικιωμένη γυναίκα είχε το look ενός ανθρώπου που μόλις είχε βγει για φαγητό.
Κάποτε, ίσως, το ραντεβού της να ήταν με παλιούς φίλους σε ένα καθωσπρέπει
εστιατόριο σε ένα καλό προάστιο της Αθήνας. Σήμερα το ραντεβού της ήταν με τη
φιλανθρωπία... Αλλά δέχτηκε με όλη την ευγνωμοσύνη που μπορούσε ένα πλαστικό
μπολ από φασόλια».
Έτσι ξεκινά το συγκλονιστικό ρεπορτάζ της Εφημερίδας «Daily Mail» για τα
συσσίτια της Αθήνας εστιάζοντας στο γεγονός πως η εικόνα που παρατηρεί κανείς
στις ουρές για λίγο φαγητό, είναι το λιγότερο σοκαριστική και στενάχωρη: άνθρωποι
καλοντυμένοι και σινιαρισμένοι, εκπρόσωποι της (μικρο)μεσαίας αστικής τάξης με
αξιοπρεπέστατο επίπεδο ζωής μέχρι πρόσφατα, περιμένουν υπομονετικά για λίγο
φαγητό.
Η έρευνα-σοκ για τα συσσίτια στην Αθήνα. Αριθμοί και πίνακες.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ

•Ηλικίες
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•Πρώτοι οι Έλληνες!

10. «Επιδημία» λουκέτων στις επιχειρήσεις
Αύξηση 30% σε σύγκριση με το 2011 εμφανίζει η αναλογία των κλειστών
επιχειρήσεων προς τις ανοιχτές, σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας (Μάρτιος
2012) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Όπως επισημαίνεται στη
νέα έρευνα καταγραφής των κλειστών επιχειρήσεων, «μπορεί να γίνει λόγος για
επιδημία λουκέτων στην αγορά η οποία συνεχίζεται και αυξάνεται ως μεταδοτική
14

ασθένεια». Στο σύνολο της Αττικής η αναλογία κλειστών καταστημάτων προς
ανοικτά είναι 25,6%, δηλαδή έχουν βάλει λουκέτο 2.374 επιχειρήσεις επί του
συνόλου που είναι 9.275 επιχειρήσεις.
Η κατάσταση του κέντρου της Αθήνας εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και
μάλιστα κρισιμότερη από το προηγούμενο εξάμηνο, αφού το ποσοστό των κλειστών
επιχειρήσεων αυξήθηκε στο 29,6%, από 24,4% που ήταν τον Αύγουστο του 2011 και
από 23,4% που ήταν τον Μάρτιο του 2011. Κρισιμότερη παρουσιάζεται η κατάσταση
στην οδό Σταδίου, όπου καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό, περίπου 42,0%, ενώ
το προηγούμενο εξάμηνο το ποσοστό ήταν 31,5% και ένα έτος πριν 33,8%, ενώ στη
Χαριλάου Τρικούπη η αναλογία φτάνει στο 33,8%.

Πηγή: ΕΣΕΕ
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Για λουκέτο οι επιχειρήσεις από την έλλειψη ρευστού στην αγορά---H έλλειψη
ρευστότητας γίνεται θηλιά για τις επιχειρήσεις---Ασφυξία στην αγορά δείχνει η
έρευνα της ICAPΜειώνεται η παροχή πίστωσης στις εταιρείες, αυξάνοντας την ασφυξία στην
ελληνική αγορά λόγω έλλειψης ρευστότητας όπως προέκυψε από έρευνα της Icap
Group μεταξύ οικονομικών διευθυντών επιχειρήσεων της χώρας. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του λανσαρίσματος του δικτύου Trade Exchange και
στοχεύει στο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προστατευθούν από τον πιστωτικό
κίνδυνο.
Η έρευνα (5 έως 25 Απριλίου), σε 445 οικονομικούς διευθυντές στις
σημαντικότερες εταιρείες όλων των κλάδων, δείχνει ότι υπάρχει ραγδαία αύξηση των
επισφαλών απαιτήσεων των εταιρειών. Το 69,2% των επιχειρήσεων ανέφερε ότι
αυξήθηκε το ποσοστό των προβλέψεών τους έναντι των επισφαλών απαιτήσεων, το
45,5% των εταιρειών μείωσε τον αριθμό ημερών πίστωσης έναντι μόλις 24,3%, που
τις αύξησε κάτι που δείχνει ότι σκληραίνουν την πιστωτική τους πολιτική, πωλώντας
με αυστηρότερους όρους. Ακόμη, προτιμούν να ακυρώνουν πωλήσεις, όταν οι
πελάτες δεν μπορούν να εναρμονιστούν με την πιστωτική τους πολιτική.
Το 74% των απαντήσεων βάζουν σαν πρώτη προτεραιότητα την προστασία της
βιωσιμότητας της εταιρείας έναντι του 22,4%, που θέτει την ανάπτυξη ως κυρίαρχο
στόχο.
Επιπλέον, από την έρευνα προέκυψε ότι το 43% των εταιρειών έχει μειώσει τις
επενδυτικές του δραστηριότητες, ενώ μόλις το 22% τις έχει αυξήσει, αποτέλεσμα που
σίγουρα επηρεάζεται από την αύξηση των αναγκών χρηματοδότησης, που έχουν οι
εταιρείες.

11. Εκρηκτική εικόνα και στις φυλακές
«Εκρηκτική» είναι και η κατάσταση στις ελληνικές φυλακές, με τη μεγαλύτερη
συμφόρηση κρατουμένων στην Ε.Ε. και ποσοστό πληρότητας στο 129,6%!
Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε. (‘Πράσινη Βίβλος για την εφαρμογή της ενωσιακής
ποινικής νομοθεσίας στον τομέα της κράτησης’, η οποία δημοσιεύθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2011), οι ελληνικές φυλακές είχαν την περίοδο
2009- 2010 11.547 κρατούμενους. Από το σύνολο των κρατούμενων, το 27,4% είναι
προφυλακισμένοι και υπόλοιποι κατάδικοι ενώ οι ανήλικοι αντιστοιχούν στο 4,4%.
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Εκατοντάδες συλλήψεις από την Οικονομική Αστυνομία
Χρέη που αγγίζουν το ένα δις ευρώ έχουν οι 510 πολίτες που έχουν συλληφθεί μέχρι
σήμερα σε ολόκληρη την χώρα. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η λειτουργία της
οικονομικής αστυνομίας για τον εντοπισμό όσων χρωστούν στο ελληνικό δημόσιο,
από τις αρχές του Νοεμβρίου του 2011 έως σήμερα έχουν συλληφθεί 450 άνδρες και
οι υπόλοιπες γυναίκες, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των συλληφθέντων, που
αγγίζει το 98%, είναι Έλληνες υπήκοοι. Επίσης, οι περισσότερες συλλήψεις
σημειώθηκαν σε Αττική και Θεσσαλονίκη, οι οποίες φτάνουν τις 300.

Πηγή: Υπουργείο Δικαιοσύνης
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12. 7 στους 10 νέους Έλληνες σκέφτονται τη μετανάστευση
Τα τελευταία χρόνια έχει αναζωπυρωθεί στην Ελλάδα ένα φαινόμενο ξεχασμένο για
κάποιες δεκαετίες που κλιμακώνεται επικίνδυνα όλο και περισσότερο, η
μετανάστευση χιλιάδων Ελλήνων στο εξωτερικό σε αναζήτηση καλύτερης τύχης. Η
Ελλάδα που μεταπολεμικά ήταν χώρα εξαγωγής μεταναστών, έγινε μετά το 1990
χώρα υποδοχής μεταναστών και σήμερα στην εποχή του ΔΝΤ ξαναγίνεται χώρα
εξαγωγής μεταναστών.
Οι λόγοι που τροφοδοτούν το φαινόμενο της μετανάστευσης και κυρίως των
νέων, είναι γνωστοί πλέον σε όλους: η κατακόρυφη άνοδος της ανεργίας, η
κατάρρευση και πτώχευση της ελληνικής οικονομίας, το ολοκληρωτικό ξεπούλημα
της χώρας μας.
Το 76% των Ελλήνων πιστεύει ότι η μετανάστευση αποτελεί ιδανική λύση
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, ενώ 7 στους 10
δηλώνουν ότι είναι καλύτερα να φεύγουν οι νέοι από την Ελλάδα, αν μπορούν,
και δεν πιστεύουν ότι μένοντας μπορούν να διαμορφώσουν μια καλύτερη
κοινωνία.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα έρευνας της Focus Bari, με θέμα «Η

οικονομική κρίση μέσα από τα μάτια των 20χρονων», με κύρια έμφαση στο φαινόμενο
της επιθυμίας για μετανάστευση ως απόρροια της κρίσης. Η έρευνα διεξήχθη στο
πλαίσιο εργασίας εξαμήνου στο μάθημα Έρευνας Αγοράς της Ξ. Κούρτογλου στo
Πάντειο Πανεπιστήμιο και πραγματοποιήθηκε μεταξύ 10-17/01/2012 στην Αττική, με
δείγμα 444 ατόμων μεταξύ, 18-24 ετών.

13. Η κρίση μειώνει το προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων!
«Έξαρση» των καρδιαγγειακών παθήσεων αναμένουν οι ειδικοί στη χώρα μας λόγω
της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο σφικτός εναγκαλισμός της
κρίσης με τις καρδιαγγειακές νόσους έχει αποδειχθεί επανειλημμένως σε άλλες
χώρες, και πλέον το «πείραμα» βρίσκεται σε εξέλιξη και στην Ελλάδα με τους
Έλληνες να συμμετέχουν χωρίς φυσικά τη θέλησή τους και να «πληρώνουν» την
κρίση με την υγεία της καρδιάς τους.
Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια του 27ου Διεθνούς Συνεδρίου
Κλινικής Καρδιολογίας, στην Αθήνα, από τον καθηγητή Καρδιολογίας κ.
Χριστόδουλο Στεφανάδη, τους επίκουρους καθηγητές κ.κ. Κ.Τούτουζα και Κ.
Τσιούφη, και τους καρδιολόγους κ.κ. Γ.Ανδρικόπουλο και Δ.Ρίχτερ, είναι
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αποκαλυπτικά. «Έχει καταγραφεί πως σε όλες τις χώρες που βρέθηκαν σε
οικονομική κρίση τα καρδιαγγειακά νοσήματα αυξήθηκαν σε σημαντικό βαθμό»,
τόνισαν οι ειδικοί. Η ανεργία, η απόγνωση και η απογοήτευση συνέβαλαν σημαντικά
στην αλματώδη αύξηση εμφραγμάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων στην Ελλάδα,
όπως εκτιμούν οι καρδιολόγοι, οι οποίοι επιπλέον επισημαίνουν ότι αρκετοί
καρδιοπαθείς εγκαταλείπουν τη θεραπεία τους, ή καθυστερούν να επισκεφθούν τον
γιατρό τους, επειδή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος φαρμάκων και
επισκέψεων.
Τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά επεισόδια στην Ελλάδα «θερίζουν», ως
αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, της θεαματικής αύξησης της ανεργίας, του
κλεισίματος χιλιάδων επιχειρήσεων και της αδυναμίας των πολιτών να πληρώσουν
λογαριασμούς και «χαράτσια», σημείωσαν σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του
Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας και διευθυντής του τμήματος Βηματοδότησης
Ηλεκτροφυσιολογίας του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Γεώργιος
Θεοδωράκης, και ο εκλεγείς πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας και
καθηγητής Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθήνας, Ιωάννης Λεκάκης.
Οι επιστήμονες, με αφορμή το 8ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Καρδιολογίας του
Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας εξήγησαν ότι και η κατάθλιψη, η οποία
τετραπλασιάζει τα εμφράγματα του μυοκαρδίου και διπλασιάζει τα εγκεφαλικά
επεισόδια, εμφανίζεται πλέον σε ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό Ελλήνων.
Τόνισαν, επίσης, ότι το σημαντικό πρόβλημα που έχει καταγραφθεί εσχάτως, είναι η
αδυναμία πολλών ασθενών με καρδιοπάθειες να λάβουν τα κατάλληλα φάρμακα
εξαιτίας της μεγάλης συμμετοχής τους στα έξοδα αγοράς τους. Το γεγονός αυτό,
όπως τόνισαν οι ομιλητές, θα επιφέρει σημαντικές βλάβες στην υγεία πολλών, με
απρόβλεπτες και πολύ επικίνδυνες συνέπειες.
Όπως υπογράμμισε ο κ.Λεκάκης, είναι συχνό πλέον το φαινόμενο, αρκετοί
καρδιοπαθείς να μην παίρνουν τα φάρμακά τους, καθώς αδυνατούν να πληρώσουν
ακόμη και συμμετοχές της τάξεως των 25 ευρώ. «Όλο και πιο συχνά μάς ζητούν να
τους γράψουμε φθηνότερα φάρμακα και μας ρωτούν αν μπορούν να τα διακόψουν για
κάποιο διάστημα».

14. Κρίση και ψυχικά νοσήματα
Δραματικές είναι οι επιπτώσεις της κρίσης στην ψυχολογία των Ελλήνων, αφού
μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν οι απόπειρες αυτοκτονιών, ενώ άμεση φαίνεται να
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είναι η συσχέτιση ψυχικών νοσημάτων και χρηματικών οφειλών. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του υπουργείου Υγείας, κατά την τετραετία 2007-2011 παρουσιάζεται
αύξηση σε ό,τι αφορά τις απόπειρες απελπισμένων ανθρώπων -όπως τις δήλωσαν οι
ίδιοι αρμοδίως- να θέσουν τέρμα στη ζωή τους σε ποσοστό 36%.
Σε δραματική άνοδο βρίσκονται όμως και οι αυτοκτονίες, αφού το πρώτο
εξάμηνο του 2011 αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες κατά 45% σε σύγκριση με το
αντίστοιχο διάστημα του έτους 2010. Τα στοιχεία παρουσίασε, στη διάρκεια του 9ου
Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Δημόσια Υγεία, που διεξάγεται στην Αθήνα, ο
κοσμήτορας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), κ. Γιάννης Κυριόπουλος,
o οποίος ανέφερε: «Δεδομένου ότι ο δείκτης αυτοκτονιών χρησιμοποιείται συνήθως ως
μέτρο των ψυχικών νοσημάτων, αφού σε κάθε αυτοκτονία ενυπάρχουν στοιχεία
ψυχικής διαταραχής, η κατάσταση που προκύπτει σε ό,τι αφορά την ψυχική υγεία των
Ελλήνων είναι ιδιαίτερα αρνητική. Το 23% των ατόμων με ψυχικό νόσημα έχουν
δάνεια. Το χαμηλό εισόδημα και τα χρέη συνδέονται με την εμφάνιση ψυχικών
νοσημάτων».
Στις ομάδες υψηλού κινδύνου εμφάνισης ψυχικών νοσημάτων ανήκουν επίσης οι
άνεργοι, αλλά και όσοι αντιμετωπίζουν το φάσμα της επαπειλούμενης ανεργίας,
καθώς και ολοένα περισσότερες εκπρόσωποι του λεγόμενου «ασθενούς φύλου» που,
στην προκειμένη περίπτωση, φαίνεται δυστυχώς να επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό
που τους αποδίδεται, τουλάχιστον σε θέματα ψυχικής αντοχής και υγείας, πρόσθεσε ο
ίδιος. Στις «παράπλευρες απώλειες» της οικονομικής κρίσης είναι και οι
συνταξιούχοι, οι οποίοι φαίνεται να πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνέπειες της
κρίσης σε ψυχικό επίπεδο.
Πηγή: Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
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o ΟΛΑ

ΤΑ

ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΕΙΝΑΙ

ΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΝΤ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ.

o ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΤΑΝ
ΣΕ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ
ΔΝΤ, ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,
ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ, δεδομένου ότι ο ίδιος έχει δημοσίως δηλώσει:

Στις 03/06/2009, ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε συνέντευξή του στη
διαδικτυακή τηλεόραση «WWW.TVXS.GR» στον δημοσιογράφο Στέλιο
Κούλογλου (βλ. σελίδα 7 της μήνυσης ΑΒΜ Α 2012/2593), δήλωσε
μεταξύ άλλων: «Το ΔΝΤ δεν έχει τη φήμη, ούτε για την κοινωνική του
δικαιοσύνη, ούτε βεβαίως και για την αποτελεσματικότητά του. Το να
πηγαίνει σε χώρες αναπτυσσόμενες και να τους λέει επειδή έχετε πολλά
δάνεια πρέπει να κόψετε … αυτές είναι επίσημες πράξεις που
ουσιαστικά κόβουν το μέλλον της χώρας. Μπορεί αυτή η χώρα να
μαζέψει κάποια λίγα χρήματα για ένα-δύο χρόνια, αλλά ουσιαστικά
καταδικάζει τη χώρα αυτή στην υπανάπτυξη σε μόνιμη βάση».

o ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Α.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΠΟΥ

ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ

ΜΕΤΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟ ΔΝΤ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΣΕ ΝΑ
ΜΑΣ ΕΝΤΑΞΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΝΑ «ΚΟΨΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ», ΑΛΛΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (βλ.
αποκαλύψεις του Ντομινίκ Στρος Καν) την προσφυγή της χώρας μας, ενώ
παράλληλα παραπλανούσε τον Ελληνικό Λαό τόσο ο ίδιος όσο και ο
Γιώργος Παπακωνσταντίνου, κυρίως αυτοί οι δύο, ότι «δεν υπάρχει
τέτοια περίπτωση».
ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ, ΣΤΗΝ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (άρθρ. 178 στοιχ. δ΄ ΚΠΔ).
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o ΕΤΣΙ ΦΤΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΟΣ
ΘΑΝΑΤΟΥ,

δηλαδή

ΤΗΣ

ΑΠΩΛΕΙΑΣ

ΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ

ΜΑΣ

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ. Ακολουθεί η δημοσιευμένη στο www.greekmoney.gr
προαναγγελία της απώλειας, όπως ακριβώς έχει ευρέως διαδοθεί:

Ήταν προφήτης η Ψαρούδα - Μπενάκη που το 2005 είπε : "Η Εθνική
κυριαρχία θα περιοριστεί την επόμενη 10ετία";
09/09/2011 (13:35) Greek Money

Η τρομερή δήλωση της κ. Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη
που επανέρχεται στην επικαιρότητα, με τις απειλές
των Τούρκων για την ΑΟΖ της Κύπρου
Μετά το πέρας της ονομαστικής ψηφοφορίας προχθές στην Βουλή και τη σύνταξη
πρακτικού με το αποτέλεσμά της, η Πρόεδρος της Βουλής κυρία Αννα
Μπενάκη-Ψαρούδα συνοδευόμενη από τους πέντε Αντιπροέδρους του
Σώματος κ.κ. Σωτήρη Χατζηγάκη, Γεώργιο Σούρλα, Ιωάννη Τραγάκη,
Φίλιππο Πετσάλνικο και Παναγιώτη Κοσιώνη, επισκέφθηκαν τον
νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο γραφείο του, για να του αναγγείλουν
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και την εκλογή του στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα
της χώρας.
Προσφωνώντας τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της
Βουλής, αφού υπογράμμισε ότι η εκλογή του κ. Παπούλια, «που έγινε σύμφωνα με
το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος, αποτελεί κορυφαία πράξη της
Δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα και επιβράβευση της μέχρι σήμερα διαδρομής του
ως πολιτικού και ως ανθρώπου», τόνισε:
«Κύριε Πρόεδρε, αναλαμβάνοντας τα υψηλά καθήκοντα του Προέδρου της
Ελληνικής Δημοκρατίας, έπειτα από μια 10ετή, κατά γενική εκτίμηση,
συνετή και εποικοδομητική θητεία του προκατόχου σας κ. Κωνσταντίνου
Στεφανόπουλου, καλείσθε να μετουσιώσετε σε πράξη τα υψηλά ιδεώδη
και τις αρχές που το Σύνταγμα έθεσε ως βάση και αποστολή του
προεδρικού αξιώματος: την ενότητα του έθνους και του λαού, την
επαγρύπνηση για την ορθή λειτουργία του πολιτεύματος και τη διατήρηση
συναινετικού κλίματος μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων στα μεγάλα εθνικά
και κοινωνικά ζητήματα του τόπου. Αυτή η ίδια η υπόδειξη και η εκλογή
σας υπήρξε άλλωστε προϊόν συναίνεσης σύμφωνα και με το πνεύμα του
Συντάγματος, γεγονός που σας εξοπλίζει με πρόσθετο κύρος για την
επιτέλεση των καθηκόντων σας»

Η τρομερή δήλωση της κ. Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη
που επανέρχεται στην επικαιρότητα, με τις απειλές
των Τούρκων για την ΑΟΖ της Κύπρου
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ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΘΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΘΟΥΝ

«Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της
Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα
σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις: Η
Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση
ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα
εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας
θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και
της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα
του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές
καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να
παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των
γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία
θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από
ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
Η χώρα μας εξάλλου θα έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά διλήμματα σε
πολλούς τομείς: Στα εθνικά θέματα δρομολογούνται εξελίξεις που
απαιτούν σύμπνοια και νηφαλιότητα, στον οικονομικό και τον κοινωνικό
τομέα πρέπει να γίνουν τομές και να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις για τη
βελτίωση της ζωής των πολιτών, η διαπαιδαγώγηση των νέων θα
απαιτήσει αναπροσανατολισμούς στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ο
ελληνικός πολιτισμός θα πρέπει να ανακτήσει την ιστορική του
πρωτοπορία.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ 15/02/2005 19:33:59

Πηγή: www.greekmoney.gr

o ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ μίλησε
η βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Έλενα Παναρίτη, στην επιτροπή
της Βουλής, πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία των 199 «ΝΑΙ» στο
Κοινοβούλιο για το 2ο Μνημόνιο που τελικά μας επέβαλαν στις
14/02/2012.
Ακολουθεί σχετικό άρθρο του Δημήτρη Κωνσταντάρα,
http://ksipnistere.blogspot.gr/2012/03/blog-post_6393.html

αναρτημένο

στο:
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Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Τα λόγια, η αγανάκτηση και το «Ναι σε όλα» της Έλενας
Παναρίτη
Του Δημήτρη Κωνσταντάρα
Ακούγοντας προσεκτικά όλα αυτά που είπε στην επιτροπή της
Βουλής, πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία των 199 «ΝΑΙ» στο
Κοινοβούλιο η βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Έλενα
Παναρίτη, προσωπική επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου στις
τελευταίες εκλογές και στενή φίλη του Νίκου Παπανδρέου,
διαπίστωσα ότι η κοπέλα αυτή ξέρει πολύ καλά τι λέει αλλά δεν
ξέρει τι ψηφίζει.
Το ξέσπασμά της στη Βουλή, η απόγνωση που «έβγαινε» από τη
φωνή της, η έκπληξη που καθρεφτιζόταν στα μάτια της, η
αγανάκτηση που.....
έβγαζε ο λόγος της θα μπορούσαν να με είχαν πείσει ότι θα
ψήφιζε «Όχι» σε όλα, θα είχε διαγραφεί, θα είχε φύγει την άλλη
μέρα το πρωί απ΄την Ελλάδα και θα είχε πάει να δουλέψει σε μια
από τις τόσες ξένες εταιρείες συμβούλων που είναι βέβαιον ότι τη
θέλουν και την ζητούν.
Δεν το έκανε. Ψήφισε «Ναι» σε όλα. Και αναρωτιέμαι γιατί! Θα
ήθελα να την ακούσετε κι εσείς. Κι αν αναζητήσετε το όνομά της
στο Google, θα το βρείτε το απόσπασμα. Τότε, θα καταλάβετε
γιατί προβληματίζομαι και αναρωτιέμαι. Γιατί θα αναρωτιέστε κι
εσείς.
Και μένω μόνον στα λόγια της που αποδεικνύουν με τον
χειρότερο τρόπο το μέγεθος της ασχετοσύνης και της κακόβουλης
πρόθεσης όλων αυτών που διαπραγματεύτηκαν και μας έφεραν
στο Μνημόνιο 2 και τελικά ψήφισαν «ΝΑΙ σε όλα»
Μερικά απ΄ αυτά που είπε :
«Πρέπει να ομολογήσω κύριε πρόεδρε ότι είμαι – το λιγότερο που
μπορώ να πω- μπερδεμένη. Ποιο είναι ακριβώς το δίλημμα για το
οποίο ήρθαμε εδώ για να δώσουμε κάποια άποψη; Χρεοκοπία με
σώσιμο; Εάν πραγματικά, διαβάζοντας αυτά τα χαρτιά από το
πρωί, το θεωρείτε αυτό σώσιμο, θα ήθελα να μου το εξηγήσετε
καλύτερα. Κύριε Υπουργέ βοηθείστε με.
Αυτό το μνημόνιο στηρίζεται σε μία συνέχεια δημοσιονομικών
μέτρων που αποδείχτηκαν στο προηγούμενο μνημόνιο ότι ήταν η

26

απάντηση σε μία λάθος διάγνωση της κρίσης. Μα πάντα
χρειαζόταν να παίρνουμε καινούργια μέτρα για να δοθεί η δόση.
Τι μας λέει εμάς ότι θα μπορέσουμε να στοχεύσουμε βιώσιμα σ
αυτούς τους καινούργιους δείκτες μέσα σε τρεις μήνες; Μα το
μνημόνιο δεν έχει πουθενά ούτε μισό δομικό μέτρο. Που
είναι η μείωση της γραφειοκρατίας; Της πολυνομίας;
Που είναι οι συγχωνεύσεις; Δεν θα βγούμε από την κρίση εάν
συνεχίσουμε δημοσιονομικά μέτρα. Αντιθέτως. Άρα το δίλημμα
είναι αν θα χρεοκοπήσουμε σήμερα ή αν θα χρεοκοπήσουμε σε
τρεις μήνες. Μα 18 χρόνια δουλεύω για να κάνω τέτοιες
αναλύσεις και δυόμιση χρόνια εδώ κανείς δεν μου ζήτησε μια
γνώμη. Μα που ακούστηκε ότι όλο αυτό το πλαίσιο θα είναι
κάτω από το αγγλικό δίκαιο; Πως μου ζητάτε εμένα, που με
φέρατε πριν δυο χρόνια για να βοηθήσω στην καινοτομία της
χώρας να υπογράψω;
Τι θα γίνει όταν θα χρεοκοπήσουμε και θα μας τρέχουν στα
δικαστήρια του Λουξεμβούργου ή οπουδήποτε αλλού- γιατί έτσι
γράφει το μνημόνιο- και θα λέμε ότι θα δώσουμε σαν εγγύηση
τον παραγωγικό μας πλούτο…αυτό που είπε η Φινλανδία.
Εγώ θέλω έγγραφη δέσμευση από την κυβέρνησή μας ότι
δεν εκχωρούμε την εθνική μας κυριαρχία. Εγώ δεν είμαι
βουλευτής της τρόικας.»
Πηγή: http://ksipnistere.blogspot.gr/2012/03/blog-post_6393.html
------------------

Εξ όσων γνωρίζουμε, τέτοια έγγραφη δέσμευση δεν δόθηκε
ποτέ…
------------------

o ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΕΛΘΕΙ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΔΝΤ, δήλωσε και ο Προκόπης
Παυλόπουλος.
Συγκεκριμένα: Ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών και βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, σε συνέντευξή του στις 24 Φεβρουαρίου
2012, μιλώντας στο δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Λαβίθη του ραδιοφωνικού ΣΚΑΙ,
υποστήριξε πως η κυβέρνηση Παπαδήμου είναι προϊόν επιβολής, εντελώς
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αναντίστοιχη με το λαϊκό αίσθημα και το Σύνταγμα, αλλά παρόλα αυτά τη στηρίζει…
για να μην υπάρξει εκτροπή.
«Δεν είναι ο φόβος της κοινωνικής έκρηξης που μας κάνει να παραβιάζουμε το
Σύνταγμα. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα, ώστε να
μπορέσει το Σύνταγμα να έρθει στον κανονικό του δρόμο στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.
Αλλιώς, αν κανείς τα τινάξει όλα στον αέρα, το Σύνταγμα θα πάψει να υπάρχει».
Πηγή: http://www.koutipandoras.gr/?p=16329 Posted date: Φεβρουαρίου 29, 2012 In:
Ρεπορτάζ-ειδήσεις |

o ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑ
ΤΙΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΛΙΠΟΘΥΜΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ ΤΟ ΟΤΙ Ο ΛΑΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΛΙΜΟΚΤΟΝΕΙ, Ο ΕΚ ΤΩΝ
ΜΗΝΥΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΗΛΩΝΕΙ

ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ !

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αναζήτηση στον ιστοτόπο:
Αναζήτηση
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Παπακωνσταντίνου: Δεν μετανιώνω για
τις αποφάσεις μου ως υπουργός
Οικονομικών
11.09.2012 (22:26)
Για τις αποφάσεις που πήρε όσο ήταν υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, μίλησε ο
Γιώργος Παπακωνσταντίνου, μιλώντας στην γερμανική εφημερίδα ZEIT.
«Ήμασταν τον λάθος χρόνο στο λάθος μέρος» είναι ο τίτλος συνέντευξης στην ηλεκτρονική
έκδοση της εφημερίδας. Ο υπότιτλος γράφει χαρακτηριστικά: «Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου
ως Έλληνας υπουργός Οικονομικών δημοσίευσε το αληθινό δημόσιο έλλειμμα της χώρας του
και έτσι προκάλεσε την κρίση. Θα το ξανάκανε;».
Από την πλευρά του ο πρώην υπουργός λέει πως δεν μετανιώνει για τις αποφάσεις που
έλαβε κατά την διάρκεια της θητείας του στην νευραλγική αυτή θέση. Παράλληλα υπενθυμίζει
ότι πριν από τις εκλογές του 2009, τα αριθμητικά στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωνε η τότε
κυβέρνηση, παρουσίαζαν αποκλίσεις από τα πραγματικά.
Επιπλέον μιλάει για την συνάντηση που είχε με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στις 4
Οκτωβρίου του 2009, κατά την οποία τα στοιχεία που του παρέδωσε εκείνος για το έλλειμμα
του πρώτου 10μήνου έδειχναν το έλλειμμα κοντά στο 10%, ενώ κάθε μήνα παρουσίαζε
αύξηση μιας ποσοστιαίας μονάδας.
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Στην συνέχεια ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου εκτιμά πως ήταν υπερβολική η αντίδραση των
αγορών στην δημοσίευση αυτών των στοιχείων. «Οι επενδυτές είχαν υποτιμήσει τον ελληνικό
κίνδυνο. Μάλιστα, λίγους μήνες πριν ήταν σε θέση να δανείσουν χρήματα στην ελληνική
κυβέρνηση -και με επιτόκια που ήταν ελαφρώς υψηλότερα από τα γερμανικά» τόνισε ο πρώην
υπουργός προσθέτοντας ότι «ήμασταν τον λάθος χρόνο, σε λάθος μέρος».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το γεγονός πως πολλοί ήταν οι Έλληνες
που θεώρησαν τις μεταρρυθμίσεις που έκανε το ΠΑΣΟΚ του 2009, λάθος, ο Γιώργος
Παπακωνσταντίνου απάντησε ότι: «Όταν πρόκειται για την αποκατάσταση του σπιτιού,
κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν έχουμε κάνει τη δουλειά μας».

Πηγή: Παπακωνσταντίνου: Δεν μετανιώνω για τις αποφάσεις μου ως υπουργός
Οικονομικών | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/node/67356#ixzz2Ad9iHo94

o Ο πρώην Εισαγγελέας κ. Ιωάννης Σακκάς, χαρακτηρίζει τα μνημόνια και
τις δανειακές συμβάσεις ως τη «νέα σύγχρονη μέθοδο εξόντωσης –
γενοκτονίας

πληθυσμού,

που

δημιούργησαν

συστημικό

κίνδυνο

κατάρρευσης του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα και
του συνταγματικού δικαιώματος κοινωνικής ασφάλισης».
Σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στο www.orgi.gr στις 27.10.2012, αναφέρει:
«Στο Στρασβούργο, στις 12/9/2012, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της
Ευρώπης, όργανο που λειτουργεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με
στοιχεία μόνο από 7/2010 έως 6/2011, διαπιστώνει ότι: α) το Ελληνικό Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλισης βρίσκεται υπό κατάρρευση εξαιτίας των μέτρων λιτότητας, της
διογκούμενης ανεργίας (διαπίστωση και της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας - ΔΟΕ) και
των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις, έχοντας απώλεια εσόδων κάθε έτος περί τα 5
δισ. Ευρώ, και β) οι συντάξεις και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οδηγούνται προς
εξαφάνιση. Ζητήθηκαν δε από την Ελληνική Κυβέρνηση νέα στοιχεία για το
Ασφαλιστικό Σύστημα για την περίοδο 7/2011 έως 8/2012 και τι μέτρα έλαβε η
Ελληνική Κυβέρνηση για την αποτροπή παταγώδους κατάρρευσης του Ελληνικού
Ασφαλιστικού Συστήματος και την προστασία των ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
Η παγκόσμια αυτή διαπίστωση από όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύπτει τη
δομημένη –οργανωμένη- στοχευμένη κατάρρευση του κοινωνικο-ασφαλιστικού
συστήματος στην Ελλάδα, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως διεθνές κρατικής οντότητας
«πειραματόζωο», με συνέπειες εξόντωσης μέρους ευρωπαϊκού πληθυσμού.
Α) Η παραπάνω διαπίστωση έγινε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της
Ευρώπης με στοιχεία από τον Ιούλιο του 2010, ήτοι μετά την εφαρμογή του 1ου
Μνημονίου στην Ελλάδα, το νόμο 3845/6-5-2010 ΦΕΚ Α΄ 65, (που φέρει το
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παραπλανητικό τίτλο: Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής
οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο) και μέχρι τον Ιούνιο του 2011.
Β) Η συνέχιση της χρήσης των Μνημονίων μετέπειτα από τον Ιούλιο του 2011 και
ειδικά του 2ου Μνημονίου στην Ελλάδα στις 14-2-2012 με το νόμο 4046/14-2-2012
ΦΕΚ Α΄ 28, σε βάρος του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης αποκαλύπτει
μέχρι σήμερα τους συνεχιστές καταστροφείς του, ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ, έλληνες
Πρωθυπουργούς, Υπουργούς, Βουλευτές, Τράπεζα της Ελλάδος, Διοικητές και μέλη
Διοικητικών Συμβουλίων των Ελληνικών Ασφαλιστικών Ταμείων σε συντονισμένη
δράση τους με οικονομολόγους του διεφθαρμένου-διαπλεκόμενου δικομματισμού και
με την οικονομολογίστικη νοοτροπία της Τρόικας (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ) υπό την καθοδήγηση
της Γερμανικής ισοπεδωτικής αλαζονείας και υπεροψίας της καγκελαρίου Μέρκελ και
της αντίστοιχης Γαλλικής της Λαγκάρντ του ΔΝΤ.
Η οικονομολογίστικη αντίληψη της υπερπροστασίας του νομίσματος του Ευρώ
(δημιούργημα του γαλλογερμανικού άξονα) στη σύγχρονη κρίση κρατικού χρέους και
της τραπεζικής δήθεν «συστημικής» κρίσης, δημιούργησε συστημικό κίνδυνο στο
ελληνικό κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα, με δόλιες στοχευμένες κρατικές δράσεις για
κοινωνικο-ασφαλιστική
εξόντωση-γενοκτονία
του
ελληνικού
πληθυσμού
(ασφαλισμένων, συνταξιούχων, ανέργων κλπ) ως πληθυσμιακής οντότητας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στοχευμένη αυτή, με χρήση μνημονίων, εξόντωση γενοκτονία πληθυσμού ευρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Η εξόντωση όμως αυτή ως μορφή γενοκτονίας μέρους ελληνικού πληθυσμού
έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις και Ευρωπαϊκά Συντάγματα, όπως το
Ελληνικό Σύνταγμα (άρθρα 5, 21 και 22), που προστατεύουν το σύγχρονο
κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα και νομικά δέσμευαν κατά τη λήψη αποφάσεών
τους τα ανωτέρω όργανα κρατών, Γερμανίας, Γαλλίας, Ελλάδος, της ΕΕ και
διεθνών οργανισμών, όπως του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, και υπαγόρευαν σ΄αυτά να μην
παραβιάσουν τουλάχιστον τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις με οιοδήποτε τρόπο,
καθώς αυτές αποσκοπούν στην προστασία πληθυσμού.
Η στοχευμένη κοινωνικο-ασφαλιστική εξόντωση-γενοκτονία ελληνικού πληθυσμού,
ως εθνική οντότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενεργοποιεί πλέον τις σχετικές διατάξεις
των άρθρων 6 παρ γ και 7 παρ 1 γ-2β, 25 παρ 1 α,β,γ του Ν 3003/8-4-2002 (ΦΕΚ Α
75) για τα εγκλήματα εξόντωσης-γενοκτονίας, έστω και με τη μορφή απόπειρας ή
και συνδρομής, αρμοδιότητας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης, για
εξόντωση-γενοκτονία πληθυσμού στην Ευρωζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υλοποίηση του 1ου και 2ου Μνημονίου στην Ελλάδα στοχεύει και υλοποιεί
ολοκληρωτικά την κοινωνικο-ασφαλιστική εξόντωση-γενοκτονία των Ελλήνων, ως
εθνική οντότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με την
υποχρεωτική (νομικίστικη) αρπαγή των αποθεματικών κεφαλαίων των
Ελληνικών Ασφαλιστικών Ταμείων από την Τράπεζα της Ελλάδος και το
αναγκαστικό «κούρεμα» τους. Έτσι μεθοδικά δημιούργησαν τα παραπάνω όργανα
των Μνημονίων εν γνώσει τους δολίως: α) συνθήκες ζωής, υπολογισμένες να
επιφέρουν τη φυσική καταστροφή των Ελλήνων ασφαλισμένων εν όλω ή εν μέρει, ως
στοχευμένης εθνικής οντότητας, και β) συνθήκες ζωής στέρησης πρόσβασης σε τροφή
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και φάρμακα, υπολογισμένες να επιφέρουν την καταστροφή μέρους του ελληνικού
πληθυσμού.
Όλοι οι παράγοντες και οι εκτελεστές των Μνημονίων αρχηγοί κρατών μελών ΕΕ,
υπεύθυνοι ΕΚΤ και ΔΝΤ, έλληνες πρωθυπουργοί, υπουργοί και βουλευτές γνώριζαν ότι
όφειλαν να προστατέψουν το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα βάσει των
ειδικών Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Προστασίας, που επικυρώθηκαν από τα
κράτη μέλη τους και μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Οι Διεθνείς Συμφωνίες-Συμβάσεις
που κυρώθηκαν με νόμους στην Ελλάδα ήσαν μεταξύ άλλων οι εξής: α) Ν. 3251/2-655 (ΦΕΚ Α`140). Περί κυρώσεως της υπ` αριθ. 102 Διεθνούς Συμβάσεως αφορώσης
" τα ελάχιστα όρια κοινωνικής ασφαλείας", β) Ν. 4159/25-4-1961. Περί κυρώσεως της
Προσωρινής Ευρωπαϊκής Συμφωνίας στο Παρίσι αφορώσης εις τα συστήματα
κοινωνικής ασφαλείας, τα σχετικά με το γήρας, την αναπηρίαν και τους επιζώντας και
του προσηρτημένου πρωτοκόλλου (ΦΕΚ Α` 69), γ) Ν. 4161 της /24-4-1961 Περί
κυρώσεως της Προσωρινής - Ευρωπαϊκής Συμφωνίας αφορώσης την Κοινωνική
Ασφάλεια εξαιρουμένων των τομέων του γήρατος, της αναπηρίας και των επιζώντων
και του προσηρτημένου αυτή Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ Α` 68), δ) ο Ευρωπαϊκός
Κοινωνικός Χάρτης με τους Ν 1426/1984 (ΦΕΚ Α 32 ) και Ν 2595/1998, που αποτελεί
συμπλήρωμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) (ΝΔ
53/1974), ε) το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά
δικαιώματα του ανθρώπου που κυρώθηκε με το Ν 1532/1985, στ) ο Ευρωπαϊκός
Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλειας που κυρώθηκε με το Ν. 1136/13-3-1981 (ΦΕΚ Α 61),
κλπ.
Όλα αυτά τα Διεθνή Νομικά Κείμενα δέσμευαν και δεσμεύουν ακόμα την κάθε
Μέρκελ και Λαγκάρντ, τα κράτη της ΕΕ και το ΔΝΤ ως διεθνή οργανισμό καθώς
επίσης τους έλληνες πρωθυπουργούς, υπουργούς, βουλευτές και Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος ως διαχειριστή περιουσίας των ελληνικών ασφαλιστικών
ταμείων. Παρ΄όλα αυτά, προχώρησαν σε Μνημόνια κατά του Ελληνικού Κοινωνικού
Συστήματος Ασφάλισης που ήταν υπό κατάρρευση μέχρι τον 6/2011 και μάλιστα με
έξωθεν απειλές (κατά τις εκλογές του 2012) κατά του Ελληνικού Λαού.
Οι διεθνείς ευθύνες τους υπάρχουν και παραμένουν για τη συστηματική παραβίαση
των διεθνών συνθηκών για την κοινωνική προστασία πληθυσμού, μαζί με τους
συνεργούς τους, πρωθυπουργούς, υπουργούς και βουλευτές στην Ελλάδα (ηγεσίες
εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας), με το Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλισης να βρίσκεται σε κατάρρευση».
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o ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΣΤΗΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

«Το

Παρασκήνιο» 30.09.2012 – Αριθ.Φύλλου 339, σελ. 26-29, με θέμα : «Οι
αποδείξεις του εγκλήματος – Πώς Παπανδρέου και Παπακωνσταντίνου
φούσκωσαν το χρέος και το έλλειμμα»1.
Η κα Ζωή Γεωργαντά, καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας και
Παραγωγικότητας

του

Πανεπιστημίου

Μακεδονίας

Οικονομικών

και

Κοινωνικών Επιστημών, τέως μέλος του Συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ, έχει
καταγγείλει επισήμως ότι το έλλειμμα της χώρας, το κρίσιμο έτος 2009 δεν
ήταν 15,6 και επομένως το μεγαλύτερο στην Ε.Ε., αλλά ότι είχε ένα από τα
μικρότερα στην Ε.Ε. και αυτό ήταν 3,9%. Με αριθμούς και επιστημονική
ανάλυση, η κα Γεωργαντά υποστηρίζει τις καταγγελίες της και αναφέρει ότι
όταν έχουμε έλλειμμα, αυτό σημαίνει ότι τα έσοδά μας είναι μικρότερα από
τις δαπάνες μας, άρα πρέπει να δανειστούμε. Δηλαδή, το δημόσιο έλλειμμα
καθορίζει και τις δανειακές ανάγκες της χώρας.
Επομένως, όσο μεγαλύτερο τεχνηέντως παρουσίαζαν κυβερνητικώς το
έλλειμμα της χώρας μας, τόσο περισσότερες δανειακές ανάγκες θα φαινόταν
ότι είχε η χώρα, και άρα την ανάγκη συνεχούς και υπέρογκου δανεισμού σε
βάρος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, παρά τις ρητές δηλώσεις του ΓΙΩΡΓΟΥ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ότι «λεφτά υπάρχουν» και επομένως, σύμφωνα με αυτή τη
δήλωση, η χώρα μας δεν είχε ανάγκη υπέρογκου δανεισμού με τη μέθοδο των
Μνημονίων.

o Σύμφωνα με την εφημερίδα «Παρατηρητής»2, ο πρώην Πρωθυπουργός
Γ.Παπανδρέου δήλωσε στο Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ: «Ούτε
λυπάμαι, ούτε μετανιώνω», και ο Μ.Χρυσοχοΐδης: «Ο Παπανδρέου κι εμείς
καταστρέψαμε την χώρα». Δηλαδή: αφενός ομολογία για το τελεσθέν έγκλημα
και αφετέρου καμία μετάνοια!
ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ
ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ ΤΟΥΣ.

1
2

Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: «Το Παρασκήνιο» -30.09.2012 – Αριθ.Φύλλου 339, σελ. 26-29Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητής» -Ιανουάριος 2012-Αρ.Φύλλου 487-

33

o Όπως αποκαλύφθηκε από ένα βίντεο από ομιλία του Γ.Παπανδρέου στο
Χάρβαρντ, ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι «ΗΞΕΡΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
ΟΤΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΕΝ ΕΒΓΑΙΝΕ». Και όμως, όταν ανακοίνωσε στις
23.04.2010 από το Καστελόριζο την προσφυγή της χώρας μας στο ΔΝΤ, το
παρουσίασε ως αναγκαίο για «τη σωτηρία μας»3

o Ειδικότερα, ως προς το έγκλημα της εξαπάτησης εκλογέων και προς
υποστήριξη όσων ισχυριζόμαστε στη μήνυση με ΑΒΜ Α 2012/2593, αξίζει να
δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων προ των εθνικών βουλευτικών
εκλογών του 2009, όπου δημοσιεύονται οι προεκλογικές (απατηλές/ψευδείς)
δεσμεύσεις.

3

Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: «δημοκρατία» - 25.10.2012 –Αρ.Φύλλου 556-
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ΟΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ έγιναν
ενώ ο Γ.Παπανδρέου είχε πλήρη γνώση της κατάστασης της
ελληνικής οικονομίας, δεδομένου ότι είχε ενημερωθεί σχετικά τόσο
από τον κ.Αλμούνια όσο και τον Διοικητή της ΤτΕ, κ.Προβόπουλο4.
Ωστόσο, ο ίδιος όχι μόνο δημοσίως δήλωνε ψευδώς για όσα (δήθεν) θα
υλοποιούσε προς όφελος των Ελλήνων εάν κέρδιζε τις εκλογές, αλλά
παράλληλα ουδόλως τον απασχολούσε το θέμα της οικονομίας. Το
τελευταίο αποκάλυψε ο Γιάννης Ραγκούσης στην εκπομπή «Νέοι
Φάκελοι» της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ. Στο 3ο μέρος της έρευνας του
Αλέξη

Παπαχελά

για

τις

αποφάσεις

και

τις

παρασκηνιακές

διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην υπογραφή μνημονίου, ο Γιάννης
Ραγκούσης, Γραμματέας Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ την περίοδο
2008-2009, αποκάλυψε ότι το θέμα της οικονομίας ήταν στο
περιθώριο των συζητήσεων στο ΠΑΣΟΚ. «Το θέμα της οικονομίας δεν
4

Πηγή: «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» -28-3-2012
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δέσποζε σε καμία περίπτωση» επισήμανε χαρακτηριστικά. Σε ερώτηση
του Αλέξη Παπαχελά για το αν ο Γιώργος Παπανδρέου είχε κατά την
προεκλογική περίοδο αγωνία για τα θέματα της οικονομίας, του
ελλείμματος και του χρέους (που του ήταν όλα αυτά γνωστά), ο
Γ.Ραγκούσης απάντησε: «μάλλον όχι».5
o Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 162 Π.Κ. (εξαπάτηση
εκλογέων), τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή
όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο
πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα είτε για να
μην ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα είτε για να μεταβάλει το εκλογικό του
φρόνημα». Δηλαδή, η εξαπάτηση εκλογέων δεν τελείται μόνο από
υποψήφιους βουλευτές αλλά και από όποιον με ψευδείς ειδήσεις ή άλλο
τρόπο εξαπατά εκλογέα ώστε να μεταβάλει το εκλογικό του φρόνημα.
Στην με ΑΒΜ Α 2012/2593 μήνυση, αναφέρεται ότι οι μηνυόμενοι διέπραξαν
κατά την αξιολόγησή μας το έγκλημα της εξαπάτησης εκλογέων ως
υποψήφιοι βουλευτές για τις εθνικές βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου
2009.
Με το παρόν Συμπληρωματικό Υπόμνημα διευκρινίζουμε ότι η εξαπάτηση
εκλογέων αφορά και κάθε έναν ο οποίος, ακόμη και αν δεν ήταν υποψήφιος
βουλευτής στις εκλογές αυτές, συνετέλεσε και συνέπραξε στην τέλεση του
εγκλήματος αυτού, με οποιονδήποτε τρόπο.
Ο εκ των μηνυομένων ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με
προεκλογικές

δηλώσεις

του

προς

τους

πολιτικούς

συντάκτες6

ως

απευθυνόμενος προς τους εκλογείς, στηρίζοντας το προεκλογικό πρόγραμμα
του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε στη στήριξη της οικονομίας, την ενίσχυση της
οικονομικής δραστηριότητας, την προστασία και ενίσχυση της απασχόλησης,
το νοικοκύρεμα στα δημόσια οικονομικά, συμπλέοντας με τις προεκλογικές
δηλώσεις του Γιώργου Α.Παπανδρέου.

5

Πηγή:
«Νέοι
Φάκελοι:
Πώς
φτάσαμε
στο
μνημόνιο
μέρος
3ο»
www.skai.gr/news/finance/article/196600/
6
Πηγή: www.pasok.gr , σε εκτυπωμένη μορφή σελ. 1-6, 14/09/2009 17:38 Αίθουσα Τύπου-

–
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Έκανε δηλώσεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής, για τομές στην
παιδεία και την ανάπτυξη, για νέες θέσεις εργασίας, για επενδύσεις.
Είπε, μεταξύ άλλων:
-

«Είναι λάθος το πάγωμα των μισθών, όταν πρέπει να ενισχυθεί η ζήτηση
στην αγορά για να βγούμε από το τέλμα».

-

«Είναι λάθος να φορτώνονται φόρους τα μεσαία και τα χαμηλά
εισοδήματα».

-

«Εμείς διαφωνούμε με τη λογική των έκτακτων εισφορών. Έχουμε
δεσμευτεί ότι δεν θα πάμε σε οποιαδήποτε έκτακτη εισφορά».

-

«Δεν είναι σκοπός μας αυτή τη στιγμή να αυξήσουμε τον ανώτατο
φορολογικό συντελεστή».

Με τις δηλώσεις του αυτές, μετέβαλε το εκλογικό φρόνημα εκλογέων
και σε αυτή τη μεταβολή απέβλεπε.
o Με την από 11.01.2012 επιστολή του προς τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
Γ.Α.Παπανδρέου, ο Γραμματέας της Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ Κεφαλονιάς Παναγής
Βλάχος, αποκάλυψε όλη την πραγματικότητα.
Παραθέτουμε όλο το κείμενο της επιστολής του, όπως δημοσιεύθηκε7:
Αγαπητέ Πρόεδρε,
Σχετικά με τη πρόσφατη πρότασή σου για διαρχία, μια πρόταση που για άλλη μία
φορά μεταφράζεται, «λέω πως θα φύγω αλλά κάνω τα πάντα για να μείνω»,
πραγματικά δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν , ή νομίζεις ότι ο Ελληνικός λαός είναι
τόσο αδαείς και δεν έχει καταλάβει τι του έχεις κάνει, ή νομίζεις ότι δεν ευθύνεσαι
για τίποτα απ’ ότι έχει γίνει. Για να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σου, ας τα πάμε λίγο
με τη σειρά.
- Δεν ευθύνεσαι όταν κορόιδευες τον Ελληνικό λαό ότι λεφτά υπάρχουν ενώ
αποδεδειγμένα ήξερες την πραγματική κατάσταση της οικονομίας και μάλιστα
είχες συμφωνήσει από τότε με το Δ.Ν.Τ. γι΄αυτό;
- Δεν ευθύνεσαι στο ότι δεν διαπραγματεύτηκες ως όφειλες για να περισώσεις ότι
μπορείς, αντιθέτως παραδόθηκες άνευ όρων στις ορέξεις του μεγάλου κεφαλαίου,
του Δ.Ν.Τ και των πολυεθνικών;
- Δεν ευθύνεσαι στο ότι δεν ενημέρωσες τον Ελληνικό λαό για την πραγματική
κατάσταση που θα αντιμετώπιζε μπαίνοντας στο Δ.Ν.Τ; Θα μπορούσες όταν
είδες ότι δεν μπορείς να διαπραγματευτείς άλλο, να ενημερώσεις τον λαό και να
κάνεις τότε δημοψήφισμα ή εκλογές.
- Δεν ευθύνεσαι όταν έβγαινες στην Ευρώπη και έλεγες ότι διοικείς ένα κράτος
7

Πηγή: www.ioablognews,blogspot.com (και σε εκτυπωμένη μορφή), www.olympia.gr
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«διεφθαρμένων» με αποτέλεσμα να χαθεί η αξιοπιστία της Ελλάδος και η
εθνική υπερηφάνεια των Ελλήνων μέσα και έξω από τη χώρα; Από ένα
περήφανο κράτος μας κατάντησες πιο κάτω και από την κατηγορία των χειρότερων
τριτοκοσμικών χωρών.
- Δεν ευθύνεσαι για τις επιλογές των υπουργών σου και των συνεργατών σου;
- Δεν ευθύνεσαι για όλα αυτά τα ανηλεή, απεχθή μέτρα που πήραν οι υπουργοί σου
και κυρίως ο κ. Βενιζέλος, εναντίον των κοινωνικά αδύναμων στρωμάτων,
καταργώντας κεκτημένα δεκαετιών με τόσο κυνικό τρόπο; Τι έκανες για να τα
σταματήσεις όλα αυτά;
- Δεν ευθύνεσαι στο ότι ενώ έχεις εξαθλιώσει τον κόσμο, δεν έχεις καταφέρει να
πάρεις ούτε ένα ευρώ από το μεγάλο κεφάλαιο;
- Δεν ευθύνεσαι που δεν κατάφερες όχι μόνο να σταματήσεις τη διαρροή κεφαλαίων
προς το εξωτερικό αλλά αντιθέτως και οι μισοί βουλευτές ακόμα και τα
πρωτοκλασάτα στελέχη, έχουν βγάλει τα χρήματά τους έξω;
- Δεν ευθύνεσαι που δεν μας έχεις προστατεύσει ούτε στο ελάχιστο από τους
εκβιασμούς της Τρόικας, αλλά αντιθέτως συναινείς στον εκβιασμό που γίνετε κάθε
λίγο, ή χρεοκοπούμε ή παίρνουμε νέα απεχθή, αλλοπρόσαλλα και άδικα μέτρα εις
βάρος του λαού;
- Δεν ευθύνεσαι που έχεις αφήσει το μεγάλο κεφάλαιο και τις πολυεθνικές να
περνάνε ότι μέτρα θέλουν εις βάρος των εργαζομένων; Αλήθεια πρόεδρε η
κατάργηση των συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα , τι σχέση έχει με το Δ.Ν.Τ, πέρα
από την εξυπηρέτηση των πολυεθνικών για την μετατροπή των εργαζομένων σε
είλωτες;
- Αλήθεια πρόεδρε, δεν ευθύνεσαι για τις φορολιστρικές επιδρομές που έχουν
καταντήσει το λαό όχι μόνο επαίτη, αλλά στα απόλυτα όρια της εξαθλίωσης;
- Δεν ευθύνεσαι για την αφελή εμμονή σου στις πράσινες πολιτικές και στα
«πράσινα άλογα», ενώ ο κόσμος πεινάει, να έχουμε φθάσει στο σημείο να ζητάμε
ως και ενεργειακά πιστοποιητικά για παλιά σπίτια, ή να πληρώνουμε υπέρογκα
τέλη κυκλοφορίας , όταν δεν έχουμε τα προς το ζην;
Βέβαια αυτές οι πράσινες πολιτικές ίσως και να μην είναι τόσο αφελείς, αν κρίνω
από τις δηλώσεις Σόιμπλε ότι η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει στη πράσινη ενέργεια.
Ίσως και να εξυπηρετούν πολυεθνικές και μεγάλα εξωτερικά συμφέροντα.
- Δεν ευθύνεσαι ότι επί των ημερών σου διαλύθηκε τελείως το κίνημα και όχι μόνο
δεν μπόρεσες ν’ αφουγκραστείς την κοινωνία, αλλά αυτή τη στιγμή το κίνημα έχει
καταντήσει να εκφράζετε από μια ομάδα αλλοτριωμένων και αλαζόνων, από την
εξουσία πολιτικών, (βλέπε Πάγκαλο, Διαμαντοπούλου, Βενιζέλο, Χρυσοχοΐδη) και
από κάποια πανεπιστημιόπαιδα που οι περισσότεροι από αυτούς , όπως και συ
άλλωστε δεν έχετε δουλέψει ποτέ στη ζωή σας, δεν έχετε κολλήσει ένα ένσημο του
ΙΚΑ , δεν έχετε χρεωθεί και πεινάσει για ν’ αποκτήσετε κάτι και ούτε περιμένετε στο
τέλος του μήνα με αγωνία το μηνιάτικο, γι’ αυτό λοιπόν εσείς δεν έχετε καμία σχέση
με την κοινωνία και την ιδεολογία του κινήματος.
- Δεν ευθύνεσαι που με μια απίστευτη πριγκιπική νοοτροπία θεωρείς εαυτόν
αναντικατάστατο, αλάθητο και πεφωτισμένο, υποτιμώντας τη νοημοσύνη, τον
αγώνα και την σοσιαλιστική ιδεολογία των μελών του κινήματος; Αν θέλαμε
βασιλιάδες πρόεδρε θα ήμασταν ενταγμένοι σε βασιλικά κόμματα και όχι σε
σοσιαλιστικά.
- Δεν ευθύνεσαι πρόεδρε που ο κόσμος έχει πέσει ξανά στο δρόμο της
μετανάστευσης και της ξενιτειάς;
- Δεν ευθύνεσαι πρόεδρε που δεν έχει τιμωρηθεί κανένας πολιτικός για ότι έχει γίνει
στην Ελλάδα; Αλήθεια πρόεδρε, τους τρόπους για να εξαθλιώσεις το λαό τους
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βρήκες μαζί με το επιτελείο σου, τους τρόπους για να τιμωρηθούν αυτοί που φταίνε
ή για να πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες δεν μπορείς να τους βρεις ή δεν
θέλεις;
- Δεν ευθύνεσαι εντέλει που από ένα κυρίαρχο κράτος μας έχεις κάνει την χειρότερη
αποικία που έζησε ποτέ ο κόσμος; Να σου θυμίσω εδώ, όταν επιχειρήθηκε να γίνει
το ίδιο και στη Κύπρο με το σχέδιο Ανάν, αυτός ο μεγάλος ηγέτης, που είχε η
Κύπρος τότε, ο Τάσος Παπαδόπουλος και ο Κυπριακός λαός, είπαν ένα περήφανο
ΟΧΙ κόντρα σε όλες τις μεγάλες δυνάμεις και τα μεγάλα συμφέροντα. Και απ’ ότι
είδες καλύτερα πήγε η Κύπρος, ούτε από αυτό δεν παραδειγματίστηκες!!!!
- Δεν ευθύνεσαι στο ότι με τις παλινωδίες σου κάποιοι θησαύρισαν στα
χρηματιστήρια;
Εγώ προσωπικά πρόεδρε, ακόμα περιμένω να διαψεύσεις αυτό το φοβερό που είπε
ο Καμένος στη Βουλή, ότι μέλος της οικογενείας σου έχει θησαυρίσει από το
Χρηματιστήριο με την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα. Οι ευθύνες σου είναι
τεράστιες απέναντι στον Ελληνικό λαό και μπορεί πλέον σ’ αυτό τον απεχθή δρόμο
που μας έχεις βάλει με την υπογραφή σου και την είσοδο της Ελλάδας στο Δ.Ν.Τ.
να μην μπορούν να γίνουν πλέον πολλά πράγματα για ν’ αντιστραφεί η κατάσταση,
αλλά εσύ σαν ελάχιστο φόρο τιμής και συγνώμης στον χειμαζόμενο και
αργοπεθαίνοντα, εξαθλιωμένο Ελληνικό λαό, θα πρέπει έστω και τώρα να βγεις ν’
αναλάβεις τις ευθύνες σου, να ζητήσεις συγνώμη από τον Ελληνικό λαό για την
ανικανότητά σου και να πας να κάνεις το ποδηλατάκι σου ή το κανό σου με την
ησυχία σου, ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙΣ!!!!, αρκετά έκανες για
εμάς!!
Υ.Γ. Αυτή την εμμονή σου με την εξουσία και την καρέκλα, καλά θα κάνεις να την
ξεχάσεις τώρα που ακόμα είναι νωρίς για σένα, πριν ξεσηκωθεί ο λαός, πριν γίνει
κανένα …μπαμ, τύπου Αιγύπτου, Τυνησίας ή Λιβύης. Να σου θυμίσω ότι οι αντίστοιχοι
‘ηγετίσκοι’ σαν και σένα, είχαν την ίδια πριγκιπική και δικτατορική νοοτροπία και
εμμονή με την εξουσία, βλέπε Καντάφι, Μουμπάρακ και είδες που κατέληξαν. Γι’ αυτό
άνοιξε τα μάτια σου και συνειδητοποίησε τι έχεις κάνει πριν να είναι πολύ αργά για
ΣΕΝΑ.
Ο Γραμματέας της Δ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

*****************
Μετά τα όσα εκθέσαμε με τη μήνυση ΑΒΜ Α 2012/2593 που έχει
διαβιβασθεί στη Βουλή των Ελλήνων και όσα αναφέρουμε επιπροσθέτως
με το παρόν Συμπληρωματικό Υπόμνημα, οι μηνυόμενοι είναι κατά την
αξιολόγησή μας υπεύθυνοι για τα εγκλήματα της εσχάτης προδοσίας και
της εξαπάτησης εκλογέων.
Το ίδιο εξάλλου αναφέρει και η Νέα Δημοκρατία, μέσω του γραμματέα
Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος, κ.Μάξιμου Χαρακόπουλου, ο
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οποίος σε συνέντευξή του στις 23/4/2012 ενόψει των εθνικών
βουλευτικών εκλογών Μαΐου-Ιουνίου 2012, ανέφερε ότι: «Εάν στην
επόμενη Βουλή δεν υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση της ΝΔ, δεν θα πληρώσουν
οι πρωταίτιοι του ελληνικού δράματος. Δεν θα μπορέσουμε να τους
οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Δεν θα μπορέσει να σχηματιστεί Εξεταστική
Επιτροπή και Ειδικό Δικαστήριο στη συνέχεια για τον κ.Παπανδρέου
και τον κ.Παπακωνσταντίνου» 8.
Με δεδομένη λοιπόν την εκφρασμένη κατά τα ανωτέρω γνώση της
Ν.Δ. ότι οι Γ.Παπανδρέου και Γ.Παπακωνσταντίνου πρέπει να
οδηγηθούν στο Ειδικό Δικαστήριο ως «πρωταίτιοι του ελληνικού
δράματος», αναμένεται η θετική ανταπόκριση του κόμματος της Ν.Δ.
ως προς την ψήφιση στη Βουλή επί της μήνυσης (ΑΒΜ Α 2012/2593)
η οποία δικογραφία έχει διαβιβασθεί από την Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου στη Βουλή των Ελλήνων από 10.10.2012.
Σε ενάντια περίπτωση, δηλαδή εάν η Ν.Δ. δεν ψηφίσει υπέρ της
παραπομπής των κατά δήλωσή της «πρωταιτίων», θα πρόκειται για
εξαπάτηση εκλογέων αλλά και για συγκάλυψη εγκληματιών.

8

Πηγή: www.madata.gr/epikairotita/politics/189392.html και σε εκτυπωμένη μορφή-
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Η Μηνύτρια
Ντόρα Λ. Κρητικοπούλου,

ενεργούσα και ως πληρεξουσία δικηγόρος δι΄εαυτήν και για
λογαριασμό όλων των αρχικά συνυπογραψάντων την με ΑΒΜ Α
2012/2593 μήνυση, καθώς και των κατωτέρω αναφερομένων
επιπλέον συνυπογραφόντων/συμμηνυτών:
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ,
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ,
4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ,
5. ΑΙΜΙΛΙΑ ΗΛΙΑΚΗ,
6. ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΗ,
7. ΜΑΡΙΑ ΒΟΛΑΝΑΚΗ,
8. ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ,
9. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,
10. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
11. ΝΙΚΗ ΣΟΦΙΑΝΟΥ,
12. ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ,
13. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ-ΞΙΦΑΡΑ,
14. ΘΩΜΑΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ,
15. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΒΟΚΑΤΗ,
16. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΤΖΟΥΡΑΣ,
17. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΑΣ,
18. ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ,
19. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,
20. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,
21. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΚΗΣ,
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22. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ,
23. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΡΚΑΡΑΣ,
24. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΥΡΟΥΜΗ,
25. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ,
26. ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΑΛΙΟΥ,
27. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
28. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΜΑΚΙΔΟΥ,
29. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΩΝΗΣ,
30. ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΟΥΛΗ,
31. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ,
32. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ,
33. ΠΑΓΩΝΑ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ,
34. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΜΗΤΣΑ,
35. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΥΡΟΥ,
36. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΟΥΡΤΖΙΝΟΣ,
37. ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗ,
38. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΥΔΑΚΗΣ,
39. ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ,
40. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ,
41. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ,
42. ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ,
43. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ,
44. ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ,
45. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ,
46. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΓΓΟΛΙΟΣ,
47. ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΒΑ,
48. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟΣ,
49. ΠΑΥΛΟΣ ΣΚΛΙΑΣ,
50. ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ,
51. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ,
52. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΥΚΙΑΣ,
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53. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΧΑΙΡΑ,
54. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΑΒΙΟΥ,
55. ΑΛΙΚΗ ΚΩΤΤΑΚΗ,
56. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ,
57. ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ,
58. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ,
59. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ,
60. ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ,
61. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
62. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ,
63. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ,
64. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΟΒΑΣ,
65. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΗΣ,
66. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΖΑΓΚΕΛΙΔΗΣ,
67. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ,
68. ΕΛΕΝΗ ΜΑΛΕΣΗ,
69. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ,
70. ΖΩΗ ΣΕΡΒΟΥ,
71. ΗΛΙΑΣ ΧΕΙΤΑΣ,
72. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ,
73. ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΕΜΙΔΟΥ,
74. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,
75. ΙΑΚΩΒΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ,
76. ΟΘΩΝ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ,
77. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ,
78. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΟΥΣΟΥ,
79. ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ,
80. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ,
81. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΕΧΡΗΣ,
82. ΕΙΡΗΝΗ ΚΕΧΡΗ,
83. ΕΛΕΝΗ ΚΕΧΡΗ,
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84. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΑΚΑ,
85. ΟΛΓΑ ΔΑΝΔΑΝΗ,
86. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ,
87. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΟΥΣΟΥΔΑΚΗ,
88. ΑΝΝΑ ΜΟΥΣΟΥΔΑΚΗ,
89. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ,
90. ΣΩΣΑΝΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ,
91. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ,
92. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ,
93. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ,
94. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΕΤΣΑΣ

***********************************************************
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: «Το Παρασκήνιο» -30.09.2012 – Αριθ.Φύλλου 339, σελ. 2629- με θέμα: «Οι αποδείξεις του εγκλήματος – Πώς Παπανδρέου και
Παπακωνσταντίνου φούσκωσαν το χρέος και το έλλειμμα»2. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητής»-Ιανουάριος 2012-Αρ.Φύλλου 487: ο πρώην
Πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου δήλωσε στο Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ:
«Ούτε λυπάμαι, ούτε μετανιώνω» και ο Μ.Χρυσοχοΐδης: «Ο Παπανδρέου κι
εμείς καταστρέψαμε την χώρα».
3. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: «δημοκρατία» - 25.10.2012 –Αρ.Φύλλου 556-δήλωση του
Γιώργου Παπανδρέου κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Χάρβαρντ:
«ΗΞΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΟΤΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΕΝ ΕΒΓΑΙΝΕ».
4. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» -28-3-2012
5. «Νέοι

Φάκελοι:

«Πώς

φτάσαμε

στο

μνημόνιο-

μέρος

3 ο»

www.skai.gr/news/finance/article/196600/-ο Γιάννης Ραγκούσης, Γραμματέας
Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2008-2009, αποκάλυψε ότι το
θέμα της οικονομίας ήταν στο περιθώριο των συζητήσεων στο ΠΑΣΟΚ.
6. www.pasok.gr, σε εκτυπωμένη μορφή σελ. 1-6, 14/09/2009 17:38 Αίθουσα
Τύπου- Προεκλογικές δηλώσεις Γιώργου Παπακωνσταντίνου50

7. www.ioablognews,blogspot.com σε εκτυπωμένη μορφή, η αποκαλυπτική
επιστολή του Γραμματέα της Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ Κεφαλονιάς Παναγή Βλάχου
προς τον Γιώργο Παπανδρέου.
8. www.madata.gr/epikairotita/politics/189392.html σε εκτυπωμένη μορφήΠροεκλογικές δηλώσεις και δεσμεύσεις της Ν.Δ., μέσω του κ.Μάξιμου
Χαρακόπουλου ο οποίος, σε συνέντευξή του στις 23/4/2012, ενόψει των
εθνικών βουλευτικών εκλογών Μαΐου-Ιουνίου 2012, ανέφερε ότι: «Εάν στην
επόμενη Βουλή δεν υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση της ΝΔ, δεν θα πληρώσουν οι
πρωταίτιοι του ελληνικού δράματος. Δεν θα μπορέσουμε να τους
οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Δεν θα μπορέσει να σχηματιστεί Εξεταστική
Επιτροπή και Ειδικό Δικαστήριο στη συνέχεια για τον κ.Παπανδρέου και
τον κ.Παπακωνσταντίνου».
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