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Το παρόν κείμενον προέρχεται από μήνυση - έγκληση η οποία κατετέθη από την
Κα Κρητικοπούλου και 282 πολίτες για εξαπάτηση εκλογέων και εσχάτη
προδοσία, ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ την
25 Μαρτίου 2012.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι μηνυόμενοι/εγκαλούμενοι διέπραξαν σε βάρος μας και σε βάρος του Ελληνικού
Λαού τα εγκλήματα της Εσχάτης Προδοσίας και της Εξαπάτησης Εκλογέων. Η τέλεση
των εγκλημάτων αυτών αποδεικνύεται από τα στοιχεία που έχουν έρθει στη
δημοσιότητα και τις δηλώσεις των μηνυομένων/εγκαλουμένων, όλα δε τα στοιχεία
αυτά επισυνάπτονται ως συνημμένα στην παρούσα μηνυτήρια αναφορά/έγκληση.
Τα στοιχεία αυτά, που περιήλθαν σε γνώση μας, μας δραστηριοποίησαν κατά τη
νομική μας αξιολόγηση να αναφερθούμε ενώπιόν Σας, χωρίς να έχουμε σκοπό
δυσφήμισης ή εξύβρισης των μηνυομένων/εγκαλουμένων, τα δε γεγονότα που
επικαλούμαστε είναι πασίδηλα.
Η εκδήλωση της παρούσας μηνυτήριας αναφοράς/έγκλησης γίνεται για τη
διαφύλαξη και την προστασία των πολιτικών μας δικαιωμάτων και από
δικαιολογημένο ενδιαφέρον και ως πολίτες Δημοκρατικού Κράτους που
υποστηρίζουμε το δημοκρατικό ιδεώδες που το Ελληνικό Σύνταγμα διακηρύσσει
και, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 120 § 4 αυτού ορίζεται ότι: «Η τήρηση του
Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων».
Εν προκειμένω, ως Σύνταγμα νοείται το ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ, δηλαδή το Σύνταγμα με την
ουσιαστική και πολιτειακή σημασία του όρου, ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ είναι η
ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ και, συνεπώς, ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΟΣ
από τον οποίο πηγάζουν όλες οι εξουσίες, οι οποίες υπάρχουν υπέρ αυτού και του
Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα (άρθρ. 1 §§ 2, 3 του Συντ.). Το ότι οι
συντεταγμένες εξουσίες υπάρχουν «και υπέρ του Έθνους» σημαίνει ότι, η υπό των
διαφόρων πολιτειακών οργάνων άσκηση της κρατικής εξουσίας πρέπει να
ανταποκρίνεται, γενικώς, προς τις υπέρτερες αξίες που προσδιορίζουν το βαθύτερο
νόημα του Ελληνικού Έθνους. Κατά τη ρητή διατύπωση του άρθρου 110 § 1, οι
διατάξεις του άρθρου 1 του Συντάγματος δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο
αναθεωρήσεως, διότι καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του Πολιτεύματος.
Επειδή Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ είναι θεμελιώδους σημασίας συνεκτικός δεσμός του
συνταγματικού κράτους, αφού σ΄αυτόν βασίζεται η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑκαι με
αυτόν συντηρείται το συνταγματικό πολίτευμα και εμψυχώνεται και
δικαιολογείται η πολιτική κυριαρχία του λαού.
Ως πατριώτες και συνειδητά μέλη της πολιτικής κοινότητας, την οποία αγαπούμε
και θέλουμε, εμείς οι μηνύοντες/εγκαλούντες υποβάλλουμε ενώπιόν Σας την
παρούσα μήνυση/έγκληση, ως ισότιμοι φορείς της εθνικής και πολιτικής
κυριαρχίας και ως αποκλειστικοί φύλακες του Συντάγματος, που μας συγκρότησε,
μας οργάνωσε και μας κρατά ενωμένους.
Με την παρούσα, στρεφόμεθα:
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, η οποία έχει επέλθει ως αποτέλεσμα των πράξεων που
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διέπραξαν οι μηνυόμενοι/εγκαλούμενοι, για τις οποίες τους μηνύουμε, με
σφετερισμό της ιδιότητάς τους ως οργάνων του Κράτους, συνεπεία δε των
πράξεων αυτών εκμηδενίστηκε η αποτελεσματικότητα του Συντάγματος αφού δεν
εφαρμόζονται οι εγγυήσεις τήρησής του, και με αυτήν αποσκοπούμε στην
αποκατάσταση της συντακτικής εξουσίας του λαού, δηλαδή της κυριαρχίας του,
υπερασπιζόμενοι τη δημόσια και πολιτική αυτονομία μας.
Η αποδυνάμωση – απενεργοποίηση του Συντάγματος έχει επέλθει εν
προκειμένω καιμε την κατάλυση της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου που
καθιερώνεται και ρητά στο άρθρο 25 § 1 του Συντ., προκύπτει δε και από τη
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρ. 25 § 1 του Σ., «τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως
μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν
υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να
διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους … Οι κάθε είδους
περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά,
πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον
υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της
αναλογικότητας». Κατά δε τη διάταξη του άρθρ. 25 § 2 του Σ., «η αναγνώριση και η
προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από
την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε
ελευθερία και δικαιοσύνη».
Το ότι τα ως άνω δικαιώματα τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους, σημαίνει, όπως
ρητά ορίζει στη συνέχεια η § 1, ότι «όλα τα κρατικά όργανα είναι υποχρεωμένα να
διασφαλίζουν την ακώλυτη άσκηση αυτών».
Η επιβολή περιορισμών στην άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν
αποκλείεται όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος.
Εν προκειμένω, όπως στη συνέχεια θα αναπτύξουμε, η κατάφωρη παραβίαση από
τους μηνυόμενους των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων μας
δεν επήλθε χάριν διαφύλαξης δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι η εξαθλίωση
του Ελληνικού Λαού, ως το αποτέλεσμα των πράξεων των μηνυομένων,
συμπορεύτηκε με την καταβαράθρωση και του δημοσίου συμφέροντος, αφού το
αποτέλεσμα των πράξεων αυτών ήταν η απώλεια της εθνικής κυριαρχίας της χώρας
μας και η εκχώρησή της σε ξένες οικονομικές δυνάμεις.
Ειδικότερα ως προς τη συντεταγμένη εξουσία που συνέχισε το καταστροφικό έργο
της Κυβέρνησης Γιώργου Α.Παπανδρέου, από τις 11 Νοεμβρίου 2011 και εφεξής, οι
ευθύνες της έγκεινται στο γεγονός ότι υιοθέτησε και το Β΄ Μνημόνιο με
παρότρυνση για την ψήφιση αυτού. Η καθ΄υπόδειξη του ΔΝΤ, της Ε.Ε. και της ΕΚΤ
(τρόικα), όπως αυτό αποκαλύπτεται από τις επιστολές πρόθεσης που έστειλε ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ.Λουκάς Παπαδήμος, ο Υπουργός Οικονομικών,
κ.Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Διοικητής της ΤτΕ, κ.Γιώργος Προβόπουλος, ψήφιση
του Μνημονίουεκ μέρους των ιδίων και η υιοθέτηση αυτού ως Οργάνων του
Κράτους, με σφετερισμό της ιδιότητάς τους αυτής, θεμελιώνει την
κακουργηματική πράξη της ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, καθόσον το Ελληνικό
Κοινοβούλιο δεν λειτούργησε ανεξάρτητα, αλλά νομοθέτησε καθ΄υπόδειξη ξένων
οικονομικών παραγόντων, με αποτέλεσμα να καταργηθεί η λαϊκή κυριαρχία,
δηλαδή το Δημοκρατικό Πολίτευμα της χώρας μας,όπως αυτό καθιερώνεται στο
άρθρο 1 § 2 του Συντάγματος, και να απενεργοποιηθούν/καταλυθούν οι
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θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του Πολιτεύματος υπό στοιχεία (γ), (στ) και (η) του
άρθρου 134Α Π.Κ., δηλαδή, η αρχή του κοινοβουλευτικού συστήματος
διακυβέρνησης, η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της
εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας από το Σύνταγμα και τους νόμους και η
αρχή της γενικής ισχύος και προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων που
προβλέπει το Σύνταγμα.
1ο ΜΕΡΟΣ:
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Με τη ρητή επιφύλαξή μας για την υποβολή συμπληρωματικής μήνυσης,
παραθέτουμε ενώπιόν Σας το ιστορικό της υπόθεσης με τα μέχρι σήμερα
αποδεικτικά στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση μας ως πασίδηλα:
Ι.- Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΝΤ & ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
Ια.- Το ιστορικό της υπόθεσης, που, μετά την εξαπάτηση των εκλογέων και τη
συνεπεία αυτής ανάληψη της εξουσίας από τους μηνυόμενους, οδήγησε στην
οικονομική υποδούλωση του Ελληνικού Λαού στις ξένες οικονομικές δυνάμεις και
στην απώλεια της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας, διαμέσου
του σφετερισμού από τους μηνυόμενους της ιδιότητάς τους ως οργάνων του
Κράτους και με τις πράξεις τους κατέλυσαν ή αλλοίωσαν ή κατέστησαν ανενεργό
διαρκώς ή πρόσκαιρα το Δημοκρατικό Πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή
κυριαρχία ή τις Θεμελιώδεις Αρχές ή Θεσμούς του Πολιτεύματος, κατά το άρθρο
134Α ΠΚ, όπως το ιστορικό αυτό το παρουσίασαν στον Ελληνικό Λαό οι μηνυόμενοι
με δηλώσεις τους που έχουν λάβει ευρεία δημοσιότητα:
Ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009, ο ΓΙΩΡΓΟΣ Α.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ως υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε
δημοσίως, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην 74η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, στις 12 & 13.09.2009:
o 12.09.2009: «Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την
αγορά. Αναυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την
αγοραστική της δύναμη. Και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης».
o 12.09.2009: «Θα δώσουμε αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Έκτακτο
επίδομα αλληλεγγύης. Πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ για ένα χρόνο».
o 12.09.2009: «Δεν θα αυξήσουμε τη φορολογία των επιχειρήσεων».
o 12.09.2009: «Δέσμευσή μας: κανένα νέο φορολογικό βάρος στα μεσαία και
χαμηλά εισοδήματα».
o 12.09.2009: «Εφαρμόζουμε συγκεκριμένα μέτρα: Άμεση ενίσχυση του Σώματος
Επιθεωρητών Εργασίας, ώστε το οχτάωρο, οι υπερωρίες, η κανονική άδεια και η
εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων να ελέγχονται και να εφαρμόζονται».
o 12.09.2009: «Το επίδομα ανεργίας, σταδιακά στο 70% του βασικού μισθού».
o 13.09.2009: «…δεν είναι απλώς πού θα βρούμε τα λεφτά, αλλά πού πηγαίνουν
τα λεφτά.Γιατί λεφτά υπάρχουν…έχουμε 31 δις ανείσπρακτους φόρους…
Έχουμε χαριστικές πράξεις, όπως ασφαλιστικές εισφορές στις τράπεζες, που
έφτασαν τα 5 δις. Έχουμε ένα φορολογικό σύστημα, που χαρίζει 1 δις ευρώ το
χρόνο σε μεγαλομετόχους.».
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o 13.09.2009: «Με τη δέσμευση, όχι νέα βάρη στη μεσαία τάξη και στους
χαμηλόμισθους».
o 13.09.2009: «οι εξαγγελίες της σημερινής κυβέρνησης είναι καταστροφικές.
Μιλάει για πάγωμα μισθών, για πάγωμα της αγοράς».
o 13.09.2009: «Η λογική ότι απλώς παίρνουμε από τον Έλληνα πολίτη, για να
κλείσουμε κάποιες μαύρες τρύπες οι οποίες μεγαλώνουν από τη σπατάλη,
είναι μια πολιτική καταστροφική, θνησιγενής».
o 13.09.2009: «Δεν θα αυξήσουμε τον ΦΠΑ».
o 13.09.2009: «Χρειάζεται σιγουριά, ασφάλεια ο εργαζόμενος, ώστε να μπορεί και
να αποδώσει. Εμείς θεωρούμε ότι είναι βασικά αναπτυξιακό στοιχείο ο
εργαζόμενος να αισθάνεται σιγουριά, ασφάλεια για τα δικαιώματά του. Και
βεβαίως, οι αυξήσεις θα γίνουν μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών
δυνατοτήτων και μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις».
o 13.09.2009: «Πρώτα απ΄όλα, θέλω να συγκρίνετε δύο διαφορετικές
πολιτικές. Η μίαπολιτική μιλάει για πάγωμα μισθών, καιη άλλη μιλάει για
αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό».
o 13.09.2009: «Εγώ θέλω να πω το εξής: το ζήτημα δεν είναι πού θα βρούμε τα
έσοδα.Λεφτά υπάρχουν».
o 13.09.2009: «έχουμε πάρει θέση για τη μη αλλαγή των ορίων ηλικίας».
o Στις 03/06/2009, ο ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε
συνέντευξή του στη διαδικτυακή τηλεόραση «WWW.TVXS.GR» και στον
δημοσιογράφο Στέλιο Κούλογλου δήλωσε (σε ερώτηση του δημοσιογράφου για
το ενδεχόμενο παγώματος του χρέους): «εάν ζητήσουμε κάτι τέτοιο … αυτό θα
είχε ως αποτέλεσμα, πιθανώς, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που είναι στην
ευρωζώνη, να έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Επιτροπή της Ε.Ε. και
να μας πει: θα αποφασίσουμε εμείς για το μέλλον της δικής σας οικονομίας,
θα βάλουμε αυτούς τους όρους και μπορεί να είναι πάρα πολύ σκληροί όροι,
θα έλεγα και αδίκως σκληροί, ιδιαίτερα για τα φτωχότερα και μεσαία
στρώματα της χώρας μας. Ιδιαίτερα 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. ΜΠΟΡΕΙ ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ ΝΑ ΜΑΖΕΨΕΙ
ΚΑΠΟΙΑ ΛΙΓΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ–ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ, ΑΛΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ
ΤΗ ΧΩΡΑ ΑΥΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΒΑΣΗ. Άρα, λοιπόν, δεν
έχουμε κανένα λόγο εμείς να μπούμε σε μια τέτοια διαπραγμάτευση, η οποία
πιθανώς να διολισθήσει σε όρους που θα είναι αρνητικοί για την πορεία της
χώρας μας.
Τα περιστατικά αυτά καταδήλωναν ή δήλωναν καταφανώς τη γνώση (δόλο) που
είχε ο μηνυόμενος ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ότι η εισαγωγή του Ελληνικού
Κράτους ως Ελληνική Δημοκρατία και η καταφυγή στο ΔΝΤ αποτελούσε
εξαθλίωση του Ελληνικού Λαού και μόνιμη καταδίκη της χώρας μας σε
υπανάπτυξη, κατά παράβαση των υπό στοιχεία (στ΄) & (η΄) Θεμελιωδών Αρχών
και Θεσμών του Πολιτεύματος του άρθρου 134Α ΠΚ.
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Επιπλέον των ανωτέρω δηλώσεων στην 74η ΔΕΘ, ο ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, με
την ιδιότητα του υποψηφίου βουλευτή και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
έκανε προεκλογικάδημοσίως και τις παρακάτω δηλώσεις, μέχρι και την
προηγουμένη των εθνικών βουλευτικών εκλογών της 4ης/10/2009:
o 12.09.2009: Συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Α. Παπανδρέου
στον δημοσιογράφο Γιάννη Αντύπα, εφημερίδα «Ημερησία», με τίτλο: «Έτσι θα
κυβερνήσω-Το σχέδιό μου για την ανάκαμψη της οικονομίας», όπου μεταξύ
άλλων δήλωσε, κατόπιν ερώτησης του δημοσιογράφου εάν συμμερίζεται τα
μέτρα που εξήγγειλε ο Κ.Καραμανλής για πάγωμα μισθών, προσλήψεων,
συντάξεων ως «αναγκαίο κακό» για την έξοδο από την κρίση:
«Διαφωνούμε ριζικά με τον κ.Καραμανλή, και όχι μόνο διότι
είναι κοινωνικά άδικο και ανάλγητο εν ώρα κρίσης να θίγεις τα
εισοδήματα των φτωχών και της μεσαίας τάξης…διαφωνούμε και διότι η
πολιτική αυτή είναι παντελώς αναποτελεσματική. Αφαιρεί εισοδήματα
από την αγορά, πλήττει τη ζήτηση και την οικονομική δραστηριότητα,
επιταχύνει την κρίση και τελικά, ως αποτέλεσμα της ύφεσης, μειώνει τα
κρατικά έσοδα σε μεγαλύτερο βαθμό από τις δαπάνες που
εξοικονομούνται. Αντί του περιορισμού της σπατάλης, η Ν.Δ. εφάρμοσε
μία πολιτική περιστολής των εισοδημάτων και φορολογικής αφαίμαξης, με
αποτέλεσμα τη ραγδαία επιδείνωση του ήδη ασθενούς οικονομικού
κλίματος, την κατάρρευση των εσόδων και την εκτόξευση των
ελλειμμάτων σε πρωτοφανή επίπεδα. Με την αγορά σε ύφεση, καμία
χώρα δεν μπορεί να πετύχει δημοσιονομική εξυγίανση, παρά μόνο με
τίμημα την εξουθένωση του πληθυσμού και της οικονομίας».
o 21.09.2009: Τηλεοπτική αντιπαράθεση πολιτικών αρχηγών, Ραδιομέγαρο ΕΡΤ,
Αγ.Παρασκευή, όπου μεταξύ άλλων ο Γ.Α.Παπανδρέου δήλωσε: «…υπάρχει
ένας εργασιακός μεσαίωνας σε πολλούς τομείς της κοινωνίας μας, του
κράτους…Και αυτά εμείς θα τα καταργήσουμε. Δεν θα υπάρχει ανασφάλιστη
εργασία…Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να προσληφθούν μόνιμοι στο
Δημόσιο για πάγιες ανάγκες…Εμείς έχουμε πει κάτι πολύ απλό, ότι χρειάζεται
ένα άλλο, δίκαιο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα αναδιανέμει τον πλούτο
του Ελληνικού λαού, υπέρ της μεσαίας και των χαμηλότερων τάξεων… Τις
σπατάλες και τη διαφθορά, ζητάτε εσείς να τις πληρώσει ο Ελληνικός λαός, ο
εργαζόμενος και η μεσαία τάξη. Αυτά δεν θα γίνουν».
o 26.09.2009: Συνέντευξη του Γιώργου Α. Παπανδρέου, ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
στην εφημερίδα «Ο Κόσμος του Επενδυτή», στον δημοσιογράφο Νίκο Φελέκη,
με τίτλο: «Θα είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων» , όπου μεταξύ άλλων
απάντησε στην ερώτηση του δημοσιογράφου:«εάν θα αυξηθούν οι
φόροι»: «Σας απαντώ εξίσου ευθέως: Για τη μεσαία τάξη και τα φτωχότερα
στρώματα, όχι! …Εμείς θα φτιάξουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που θα
λειτουργήσει ως εργαλείο αναδιανομής του πλούτου».
o 30.09.2009: Συνέντευξη Τύπου του Γιώργου Α. Παπανδρέου, ως Πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ, προς τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Ζάππειο
Μέγαρο όπου μεταξύ άλλων, δήλωσε:
«…Κάποιοι πιστεύουν ότι το πρόβλημα θα λυθεί με το πάγωμα μισθών και
συντάξεων. Κάνουν μεγάλο λάθος. Απαιτούνται ριζικές αλλαγές στο
κράτος. Ένα κράτος που να υπηρετεί επιτέλους αποτελεσματικά τον
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πολίτη. Για να νοικοκυρευτούν τα οικονομικά μας, απαιτείται άμεση
αναθέρμανση της οικονομίας… Πρόσφατα στη ΔΕΘ καταθέσαμε πολύ
συγκεκριμένες προτάσεις για τις 100 πρώτες μέρες. Δεν νομίζω να έχει
υπάρξει ποτέ στο παρελθόν κόμμα που να έχει καταθέσει τόσο
λεπτομερές πρόγραμμα για τις 100 πρώτες μέρες, με πέντε σημαντικά,
καθοριστικά νομοσχέδια, που αντιμετωπίζουν τη σημερινή οικονομική και
βαθύτερη κρίση της χώρας….Μας λένε στο πρόγραμμά τους…για τις
σπατάλες και τις δαπάνες…και όλα αυτά θα τα πληρώσει ο μισθωτός, ο
συνταξιούχος, με το πάγωμα των μισθών και των συντάξεων. Δεν είναι
μόνο μη ρεαλιστικό, είναι και μη σοβαρό…Δεν θα κάνουμε αυτό που έκανε
η ηγεσία της Ν.Δ., που με την απογραφή διέσυρε τη χώρα…Πάνω στις
προγραμματικές μας δεσμεύσεις λοιπόν θέλω να οικοδομήσω μια νέα
εθνική ενότητα των Ελλήνων….Αυτές οι αλλαγές είναι
δεσμεύσεις. Δεσμεύσεις, λίγες μέρες προ των εκλογών…Εμείς έχουμε ένα
άμεσο πρόγραμμα 2,5-3 δις ευρώ, το οποίο θα πάει για την ανάταξη της
οικονομίας. Αυτά τα 2,5 δις ευρώ θα βρεθούν, πρώτα απ΄όλα διότι αν δεν
κάνουμε την ανάταξη της οικονομίας, θα μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο
ύφεσης. Και αν δεν υπάρξει ανάπτυξη, αν δεν υπάρξει ανάταξη, δεν θα
υπάρχουν έσοδα για το ίδιο το Κράτος…Πρώτα απ΄όλα, εμείς μιλάμε για
μια σοβαρή αναδιανομή του πλούτου. Ναι, οι πλουσιότεροι θα
πληρώσουν παραπάνω, ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα…Εγώ
μπορώ να σας πω ότι το 90 με 95% των φορολογούμενων έχουν κάτω από
30.000€ εισόδημα. Εμείς λέμε ότι γι΄αυτούς θα έχουμε ακόμα και μειώσεις
στη φορολογία, για να στηρίξουμε τα χαμηλότερα και τα μεσαία
εισοδήματα…Σε ό,τι αφορά τη Ν.Δ., πρόσφατα, πάγωσε τις αυξήσεις στους
δημόσιους υπαλλήλους που έχουν πάνω από 1.700€. Προφανώς, αυτοί
θεωρούν ότι ο δημόσιος υπάλληλος που παίρνει 1.700€ είναι πλούσιος.
Αυτό είναι για μας δείγμα μιας άλλης φιλοσοφίας. Εμείς δεν θα
φορολογήσουμε τα μεσαία και χαμηλά στρώματα παραπάνω. Θα
συμβάλλουμε ακόμα περισσότερο στη δική τους αγοραστική δύναμη και
θα φορολογήσουμε δίκαια τον πλούτο, με το πρόγραμμά μας που είναι
κατατεθειμένο και πολύ συγκεκριμένο…Και έχουμε πει ότι δεν θα έχουμε
αυξήσεις συντελεστών…Αν πάρω την εντολή του Ελληνικού λαού, εγώ θα
προχωρήσω το πρόγραμμα με το οποίο έχουμε δεσμευτεί…Θα υπάρχει και
ελάφρυνση και των μεσαίων και των χαμηλότερων στρωμάτων…Δεν θα
έχουμε καμία αλλαγή στο θέμα των τόκων των καταθέσεων, θα
παραμείνει ως έχει. Ούτε έχουμε μιλήσει για την αλλαγή των
αντικειμενικών αξιών…Δεν μιλάμε για έκτακτες εισφορές-έχουμε μιλήσει
για δίκαιο φορολογικό σύστημα…Το πρώτο που εμείς θα επιδιώξουμε και
θα το καταφέρουμε είναι να δώσουμε ξανά αξιοπιστία στη χώρα μας,
αξιοπιστία στη διαπραγμάτευση. Αξιοπιστία σημαίνει ένα πρόγραμμα, το
οποίο είναι όχι απλώς αξιόπιστο, αλλά είναι και ρεαλιστικό για το τι θα
κάνει. Τι θα κάνει; Θα ανατάξει την ελληνική οικονομία, θα νοικοκυρέψει
τα δημόσια έσοδα και θα βάλει τη χώρα σε μια αναπτυξιακή τροχιά
διαφορετική. Με όλα τα μέτρα, για τα οποία εμείς έχουμε ήδη μιλήσει
λεπτομερώς στη Δ.Ε.Θ. και αλλού. Αυτό το πρόγραμμα δεν είναι απλώς
ρεαλιστικό, είναι και μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΝ ΣΤ - ΣΕΛΙΣ 7 ΑΠΟ 11

Ένωσης…Είναι αποτυχημένη η πολιτική της. Αυτά που
προτείνει (αναφέρεται στη Ν.Δ.), το πάγωμα των μισθών και των
συντάξεων, αυτή είναι η ανάταξη της οικονομίας; Αυτό θα πνίξει
περισσότερο την οικονομία, θα παγώσει ακόμη περισσότερο την
οικονομία. Δηλαδή, δεν είναι καν ρεαλιστικές. Είναι επίδειξη ρητορικής
δύναμης, και όχι ουσιαστικής πολιτικής…Οι δημοκρατικές κοινωνίες
στέκονται από την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και όχι από
τον περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων».
o 02.10.2009: Συνέντευξη του Γ.Α.Παπανδρέου, ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στην
εφημερίδα «Ναυτεμπορική», στον δημοσιογράφο Δημήτρη Χατζηδημητρίου, με
τίτλο: «Δέσμευση για χειροπιαστά αποτελέσματα», όπου μεταξύ άλλων δήλωσε:
«Για τους οικονομικά ασθενέστερους, οι δεσμεύσεις μας είναι
συγκεκριμένες και θα γίνουν πράξη με τα νομοσχέδια που έχουμε
ανακοινώσει για τις πρώτες 100 μέρες: φορολογική αναδιανομή με δίκαιη
φορολογική κλίμακα, στην οποία συνυπολογίζονται και τα
μερίσματα, «πάγωμα» των τιμολογίων των ΔΕΚΟ, αυξήσεις πάνω από τον
πληθωρισμό, σταδιακή αύξηση του επιδόματος ανεργίας, χορήγηση
έκτακτου επιδόματος αλληλεγγύης, πάγωμα και αναχρηματοδότηση των
υποχρεώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα λόγω της κρίσης, μέτρα προστασίας των
δανειοληπτών… Χρειάζονται ευκαιρίες για δουλειά, άρα ανάπτυξη και
νέες διέξοδοι απασχόλησης για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως οι
νέοι, οι γυναίκες και οι μακροχρόνια άνεργοι. Παρουσιάσαμε μια
ολοκληρωμένη πολιτική για το κοινωνικό κράτος και θα την εφαρμόσουμε
στα επόμενα χρόνια…Η επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας θα
γίνει με συγκεκριμένα μέτρα, όπως η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων
από τον προϋπολογισμό του 2010 στο 4% του ΑΕΠ με την επιτάχυνση του
ΕΣΠΑ, με ένεση ρευστότητας στην αγορά, αξιοποιώντας το ΤΕΜΠΜΕ, την
παροχή εγγυήσεων στις επιχειρήσεις με αντικειμενικά κριτήρια, την
αλλαγή των κριτηρίων του ΤΕΙΡΕΣΙΑ, το πάγωμα των δανείων των
επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω κρίσης…
Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα δεν είναι
μεγάλος, συγκρινόμενος με τις άλλες χώρες της Ε.Ε…Πρώτος μου στόχος
είναι να ξαναβρεί η Ελλάδα το κύρος και τη δύναμή της στο διεθνές πεδίο,
να αποκτήσει φωνή που θα είναι σεβαστή από όλους…Στόχος μου είναι η
εκπλήρωση της συνταγματικής επιταγής: ο κάθε Έλληνας πολίτης να
συνεισφέρει στα έσοδα του κράτους, ανάλογα με την πραγματική
φοροδοτική του ικανότητα.
o 02.10.2009: Συνέντευξη του Γ.Α.Παπανδρέου, ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στο
περιοδικό «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ (Τεύχος 83ο), στον δημοσιογράφο Ευάγγελο
Θ.Γιακουμή, με τίτλο: «Η κυβέρνησή μας θα είναι κυβέρνηση έργου» ,όπου
μεταξύ άλλων δήλωσε: «…Θα υποβάλουμε αμέσως στην Κομισιόν ένα νέα,
αξιόπιστο Πρόγραμμα Σταθερότητας και θα διαπραγματευτούμε σκληρά για
να περάσει, θα το πετύχουμε». Στη συνέχεια, στην ερώτηση του
δημοσιογράφου: «ποιες οι δυνατότητες που έχετε, ώστε να υλοποιήσετε από
την πρώτη στιγμή την εμπέδωση της εμπιστοσύνης στους πολίτες από τους
πολιτικούς;»,ο Γ.Α.Παπανδρέου απάντησε: «Θα το κάνουμε, πρώτον, με τις
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πολιτικές μας, με τα μέτρα που θα πάρουμε αμέσως και που θα
ανταποκρίνονται απολύτως σε όσα είπαμε προεκλογικά. Έτσι, οι πολίτες θα
δουν και θα βεβαιωθούν ότι η πολιτική δεν είναι μία καλοστημένη απάτη για
την υφαρπαγή της ψήφου τους με ψεύτικες υποσχέσεις»– Δηλαδή, ο ίδιος ο
Γ.Α.Παπανδρέου, θεωρεί ότι η απόλυτη τήρηση των μέτρων που εξήγγειλε
προεκλογικά καταδεικνύει ότι οι υποσχέσεις δεν είναι ψεύτικες, και ότι δεν
δόθηκαν στα πλαίσια μιας καλοστημένης απάτης. Επομένως, η μη τήρηση των
προεκλογικών του δεσμεύσεων, αποκαλύπτει την καλοστημένη απάτη που μόνο
σκοπό είχε την υφαρπαγή της ψήφου.
o 03.10.2009 (ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ): Συνέντευξη του Γ.Α.Παπανδρέου,
ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», στον δημοσιογράφο
Γιώργο Χρ.Παπαχρήστου, όπου μεταξύ άλλων είπε: «Το μόνο που
ακούσαμε (αναφέρεται στη Ν.Δ.) είναι το πάγωμα των μισθών. Είναι αυτό
πρόγραμμα για τη χώρα; … Η ανακούφιση των ασθενέστερων και της μεσαίας
τάξης είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας. Οι δεσμεύσεις μας είναι
συγκεκριμένες: ….αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό, πάγωμα των
τιμολογίων των ΔΕΚΟ, σταδιακή αύξηση του επιδόματος ανεργίας, χορήγηση
έκτακτου επιδόματος αλληλεγγύης…. Κανείς δεν μπορεί να τη γλυτώνει επειδή
είναι πολιτικός. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα στην ατιμωρησία! Όποιος δεν
σεβαστεί τη δημόσια θέση που του εμπιστεύθηκε ο λαός και τη
χρησιμοποιήσει για να πλουτίσει, όποιος παίξει με το δημόσιο
χρήμα, όποιος αποφασίσει να γίνει επίορκος, θα αντιμετωπίσει όχι μόνο τον
πολιτικό στιγματισμό, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
ΩΣΤΟΣΟ, καθ΄όν χρόνο ο ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ εξαπατούσε τους εκλογείς
Έλληνες Πολίτες με τις παραπάνω παραπλανητικές δηλώσεις του, είχαν συμβεί τα
παρακάτω γεγονότα:
o Πριν τις εκλογές, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ.Γιώργος
Προβόπουλος,ενημέρωσε τα πολιτικά κόμματα για το πρόβλημα του χρέους
της Ελλάδας. Επιπλέον, ο ίδιος, στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη
«νομισματική πολιτική», τον Οκτώβριο 2009, αποτυπώνει τη δυσμενή
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, και στη σελίδα 119 καταγράφονται οι
εκτιμήσεις για το διψήφιο έλλειμμα, καθ΄όν χρόνο ο Γιώργος Α. Παπανδρέου
και ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου συνέχιζαν να υποστηρίζουν ότι«λεφτά
υπάρχουν». (Σημειωτέον ότι ο κ.Προβόπουλος έχει επανειλημμένα τονίσει ότι
υπήρξε εκ μέρους του η ως άνω ενημέρωση προ των εκλογών).
o Ο αρμόδιος Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων,
κ.Χ.Αλμούνια, στις 14 Σεπτεμβρίου 2009 έκανε δημόσια ανακοίνωση, στην
οποία επισήμανε τα ακόλουθα: «Όλα τα κόμματα και οι πολιτικοί ηγέτες που
συμμετέχουν στις εκλογές και είναι πιθανόν να αναλάβουν τα ηνία της χώρας
μετά τις εκλογές, γνωρίζουν την κατάσταση. Η νέα ελληνική κυβέρνηση – όποια
κι αν είναι αυτή – θα πρέπει να ενημερώσει στα τέλη Οκτωβρίου την Επιτροπή
για την πολιτική που σκοπεύει να ακολουθήσει σε ό,τι αφορά τη μείωση του
δημοσιονομικού ελλείμματος, ώστε το Νοέμβριο να προβούμε σε μια
αξιολόγηση, προκειμένου να διακριβώσουμε κατά πόσον έχει ληφθεί
αποτελεσματική δράση για την επίτευξη των στόχων για τη μείωση του
ελλείμματος. Με βάση αυτή, θα λάβουμε στις αρχές του επόμενου χρόνου τις
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αναγκαίες αποφάσεις, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία που προβλέπει το
Σύμφωνο Σταθερότητας».
o Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Peer Steinbruck, αποκαλύπτει
στο βιβλίο του “Untermstrich”, ότι τον Ιανουάριο του 2009 συναντήθηκε στο
Βερολίνο με τον Γιώργο Α.Παπανδρέου (που τότε ήταν αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης) και αφού συζήτησαν για τα δημοσιονομικά και ειδικότερα για
το έλλειμμα της χώρας μας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α.Παπανδρέου,
του είπε ότι δεν είναι σίγουρος εάν πραγματικά θέλει να κερδίσει τις εκλογές.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟΥ
o Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ διατέλεσε Υπουργός όλων των κυβερνήσεων του
Ανδρέα Παπανδρέου, όπως και των κυβερνήσεων του Κώστα Σημίτη, και
επομένως είχε εμπεριστατωμένη γνώση για την οικονομική κατάσταση της
Ελλάδας. Αντίθετα, όμως, από την πραγματική γνώση που
είχε, επανειλημμένα κατά την προεκλογική περίοδο των εθνικών βουλευτικών
εκλογών του 2009 διαμήνυε ψεύδη προς τον Ελληνικό Λαό,παρουσίαζε εν
γνώσει του εικονική πραγματικότητα, και με τις παραπάνω δηλώσεις
του εξαπάτησε τους εκλογείς(μεταξύ των οποίων και οι κατωτέρω ενδεικτικά
αναφερόμενοι εκ των συνυπογραφόντων την παρούσα), προκειμένου να
κερδίσει το Κόμμα του τις Βουλευτικές Εκλογές του Οκτωβρίου 2009 και να
υλοποιήσει, ως Κυβέρνηση πλέον, τη συμφωνία που ήδη είχε «κλείσει
υπόγεια» με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), όπως αποκάλυψε ο πρώην
επικεφαλής του ΔΝΤ, κ.Ντομινίκ Στρος Καν.
o Το ότι ο ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ είχε γνώση για την πραγματική οικονομική
κατάσταση της Ελλάδας, προκύπτει και από το γεγονός ότι ο κ.Προβόπουλος,
όπως αναφέρεται παραπάνω, είχε ενημερώσει τα Κόμματα, πριντις
βουλευτικές εκλογές του 2009, σχετικά με την οικονομική κατάσταση της
χώρας, όπως επίσης και ο κ.Χ.Αλμούνια.
Δεδομένου, λοιπόν, ότι την ενημέρωση περί της πραγματικής οικονομικής
κατάστασης της Ελλάδας την είχε όχι μόνο ο Γιώργος Α. Παπανδρέου αλλά όλα τα
Κόμματα, προκύπτει ότι και οι αντίστοιχοι υποψήφιοι -για τις εθνικές βουλευτικές
εκλογές του Οκτωβρίου 2009-βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν γνώση περί αυτού,
ωστόσο όμως υποστήριζαν τις ψευδείς αυτές δηλώσεις του αρχηγού τους με τις
οποίες αυτός παρήγαγε πλάνη στους εκλογείς, αφού και αυτοί διέδιδαν και
αναπαρήγαγαν, προεκλογικά, προς τον Ελληνικό Λαό τις ενσωματωμένες στο
προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ εξαγγελίες και ψευδείς υποσχέσεις του
Κόμματος του ΠΑΣΟΚ σε κάθε προεκλογική συγκέντρωσή τους, δηλώνοντας κατά
τον τρόπο αυτό ότι ενστερνίζονται τις προγραμματικές δηλώσεις του αρχηγού τους
και ότι συμφωνούν με το προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στο οποίο
περιλαμβάνονταν οι ψευδείς αυτές δηλώσεις, και το έπρατταν αυτό γνωρίζοντας ότι
έτσι μπορούν να εξαπατήσουν τον εκλογέα, με μόνο σκοπό να μεταβάλουν το
εκλογικό του φρόνημα και να λάβουν την ψήφο του στις βουλευτικές εκλογές του
Οκτωβρίου 2009.
Στις 04.10.2009 διεξάγονται οι Εθνικές Βουλευτικές Εκλογές. Συνεπεία της
εξαπάτησης των εκλογέων, κυρίως μέσω των παραπλανητικών δηλώσεων του
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Γιώργου Α.Παπανδρέου ότι «ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ», «ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ» αλλά και όλων των λοιπών ως ανωτέρω επακριβώς
διαλαμβάνονται, η εκλογική νίκη ήταν του ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση Γιώργου Α.
Παπανδρέου 2009 (06/10/2009 – 11/11/2011) σχηματίστηκε από τον Πρωθυπουργό
ΓΙΩΡΓΟ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που αναδείχθηκε νικητήριο Κόμμα
στις εκλογές αυτές, με ποσοστό 43,92% και 160 έδρες στη Βουλή.
Εν συνεχεία, στις 06/11/2011, η Προεδρία της Δημοκρατίας ανακοίνωσε συμφωνία
του Πρωθυπουργού ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ με τον Αρχηγό της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ για σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Η νέα αυτή
κυβέρνηση, με Πρωθυπουργό τον οικονομολόγο ΛΟΥΚΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟ, σχηματίστηκε
στις 11/11/2011, με τη συμμετοχή στο κυβερνητικό σχήμα 35 στελεχών της
προηγούμενης κυβέρνησης Γιώργου Α.Παπανδρέου, έξι (6) στελεχών από τη Νέα
Δημοκρατία και τεσσάρων (4) από το ΛΑΟΣ.
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