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ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΒΑΣΕΩΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΞ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
και
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
_____________________________________________________________________
Κληθείσα υπό της 22ας πταισματοδίκου Αθηνών όπως καταθέσω
συμπληρωματική μαρτυρία περί των καταγγελιών μου στην μήνυση μου για Εσχάτη
Προδοσία και Αλλοίωση του Πολιτεύματος Μέσω Απάτης, και συγκεκριμένα
σύμφωνα με τις οδηγίες του εισαγγελέα, «να απαντήσω εάν από την καταγγελλόμενη
πράξη προκύπτει ότι ωφελήθηκε συγκεκριμένο κόμμα, συγκεκριμένη πολιτική
επιλογή ή συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα» έχω να καταθέσω τα εξής :
Πρωτίστως, η συγκεκριμένη ερώτηση είναι αόριστη και εξαιρετικά δύσκολο
να απαντηθεί ενδελεχώς και μάλιστα να υποδείξουμε συγκεκριμένα κόμματα ή
ομάδες ή επιλογές, αποκλείοντας έτσι άλλα και ουσιαστικά ακυρώνοντας την έννοια
του «κατά παντός υπευθύνου», σύμφωνα με την οποία δεν οφείλω να γνωρίζω
συγκεκριμένους αυτουργούς και ηθικούς αυτουργούς, παρά μόνο να καταγγείλω το
έγκλημα στο οποίο έγινα και θύμα και μάρτυς. Είναι υποχρέωση της Δικαιοσύνης,
ιδίως όταν πρόκειται για έγκλημα προσβολής κατά του Πολιτεύματος και της
ακεραιότητας του Κράτους να παρέμβει και να διερευνήσει όχι μόνο τους
αυτουργούς (φυσικούς και ηθικούς) αλλά και να παρέχει την δικαστική προστασία
που αρμόζει ώστε να παύσουν οι συνέπειες του εγκλήματος αυτού που στην δική μας
περίπτωση αφορούν το ίδιο το Πολίτευμα και το θέσιμο σε ανενεργία του ίδιου του
Συντάγματος.
Εν πάση περιπτώσει όμως, σε πρώτη φάση συνεργός/αυτουργός σε ένα
έγκλημα είναι όποιος έχει δόλο όπως αυτός ορίζεται κατ’ άρθρον 26-27 ΠΚ όπου
όποιος είτε γνωρίζει, είτε γνωρίζει ότι ενδέχεται, ότι από την πράξη ή την απραξία
του θα προκληθούν συνέπειες που να συνεπάγονται συνθήκες που πληρούν την
παράβαση άρθρου του ΠΚ (δηλαδή, την πλήρωση εγκλήματος) ΚΑΙ ΤΟ
ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ τότε αυτός έχει δόλο και τιμωρείται για την συνεργία ή την
συμμετοχή/αυτουργία στην καταγγελλόμενη πράξη, η οποία στην περίπτωση αυτή
είναι Εσχάτη Προδοσία λόγω αποδοχής ψευδεπίγραφων και νοθευμένων εκλογών ή
την ενεργή επιδίωξη αυτών.
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Συνεπώς, είναι αυταπόδεικτο ότι ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΑ ΣΕ
ΚΑΘΕ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΥΠΟΙΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ,
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΔΟΛΟΣ Ή ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ όσον αφορά την μη δράση ή
την συνεργία στις καταγγελλόμενες πράξεις, οι οποίες έχουν αναφερθεί με την μορφή
καταγγελιών στον τύπο, έστω και συνοπτικά ή με έμμεση αναφορά.
Επίσης είναι αυταπόδεικτο ότι αυτός που καρπώνεται τις ωφέλειες μίας
νοθευμένης εκλογικής αναμετρήσεως, ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΑΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΟΠΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΕΛΕΓΗ Η ΣΕΙΡΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ ΑΛΛΑ
ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ Ή ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΑΘΡΟΧΕΙΡΙΑ (ΦΥΣΙΚΗ,
ΨΗΦΙΑΚΗ Ή Ο,ΤΙ ΑΛΛΗ), είναι αυτοί που η κάλπικη αναμέτρηση ευνοεί, είτε για
την κυβερνητική εξουσία είτε για την είσοδο στην Βουλή.
Συνεπώς, και βάσει μόνον λογικής επαγωγής, ο εισαγγελέας θα έπρεπε να
στρέψει την έρευνα του προς αυτές τις κατευθύνσεις, να διερευνήσει την σίγουρη
ωφέλεια της πολιτικής επιλογής της στήριξης του Μνημονίου και της Τρόϊκας στην
Ελλάδα, της πλέον λαομίσητης επιλογής όπως φαίνεται όχι μόνο από την
καθημερινότητα αλλά και από τα μέτρα ασφαλείας που η κυβέρνηση λαβαίνει για να
προστατευθεί από περίπτωση λυντσαρίσματος όπου υπάρχει η πιθανότητα να έρθει
σε φυσική επαφή με τον Ελληνικό Λαό, τα οποία είναι πρωτοφανή όχι μόνο για τα
πλαίσια της Μεταπολίτευσης αλλά το σύνολο της Μεταπολεμικής εποχής στην
Ελλάδα.
Επίσης, η κοινωνική ομάδα είναι ένας όρος που μπορεί να ορισθεί πολλαπλώς
και ως εκ τούτου είναι αόριστη η ερώτηση. Εάν υποθέσουμε ότι κοινωνική ομάδα
ορίζεται βάσει επαγγέλματος/ εισοδήματος /προνομίων-βιοτικού επιπέδου, τότε είναι
σαφές ότι η ομάδα που δεν επηρεάσθηκε αρνητικά (εν αντιθέσει με το καθολικό
σύνολο του Ελληνικού Λαού) αλλά αντιθέτως ωφελήθηκε από την λαομίσητη αυτή
πολιτική (στελέχη και μεγαλομέτοχοι τραπεζών, πολυεθνικών, δανειστές και όσοι
πέφτουν στην κατηγορία των ‘επενδυτών’/αγοραστών, πέραν των πολιτικών
καριέρας, τους άμεσα εξαρτώμενους από αυτούς μεγαλοεκδότες και
μεγαλοεργολάβους/αναλήπτες δημοσίων έργων, υποδομών και σε άμεση πελατειακή
σχέση με το ΤΑΙΠΕΔ, κλπ) προκύπτει ως η άμεσα ωφελουμένη. Εξ άλλου, το αυτό
προκύπτει πλέον και με δηλώσεις ή ολόκληρες δικογραφίες εις βάρος ατόμων-μελών
αυτής της κοινωνικής ομάδας, όπως π.χ. δηλώσεις Θ. Παγκάλου (περί «φαγώματος»
και πελατειακών σχέσεων), δηλώσεις Β. Σταμάτη περί της ζωής που διάγουν όλες
ανεξαιρέτως οι «κυρίες πολιτικών, εκδοτών και γενικώς της τάξης της», με την
κατασπατάληση κεφαλαίων της τάξεως των εκατομμυρίων ευρώ που προέρχονται
αδιαφανώς και σκαιώς και χωρίς δυνατότητα αποδείξεως νομιμότητας (πόθεν έσχες,
κλπ) από τους συζύγους τους οι οποίοι βεβαίως είναι άμεσα εξαρτώμενοι από την
θέση τους σε σχέση ή συνδιαλλαγές με την κυβερνητική εξουσία.
Και μόνο οι ανωτέρω κατευθύνσεις θα επαρκούσαν για την απάντηση του
ερωτήματος του εισαγγελέα αλλά, για να αποφευχθεί ισχυρισμός δήθεν αοριστίας εκ
μέρους μου στην απάντηση μίας τόσο επίσης αόριστης ερωτήσεως, παραθέτω
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ έρευνας και καταιγιστικώς
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προκυπτόντων νέων στοιχείων, έχοντας σε ασφυκτικά μικρό χρονικό διάστημα και
χωρίς εισαγγελική παραγγελία να απαιτήσω τα απαραίτητα στοιχεία και την
συνδρομή των δημοσίων υπηρεσιών που αδιαμφισβητήτως κατέχουν τα πειστήρια
που αφ’ ενός αποδεικνύουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια την νοθεία που καταγγέλλω
και αφ’ ετέρου αποδεικνύουν ονομαστικά και κατ’ έργω τους αυτουργούς και
ωφελούμενους από το έγκλημα, σειρά αδιαμφισβητήτως ωφελουμένων από την
νοθεία των εκλογών του Ιουνίου 2012 :
Α. ΩΦΕΛΕΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ
ΠΡΟΣΠΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ
Ως είναι προδήλως λογικό, τα πολιτικά κόμματα τα οποία εισήχθησαν στην
Βουλή των Ελλήνων βάσει των αποτελεσμάτων της εκλογικής αναμετρήσεως Ιουνίου
2012 λαβαίνουν de facto το ευεργέτημα – εισόδημα της κρατικής επιχορήγησης, η
μικρότερη της οποίας επιχορήγηση ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ
ενώ η μεγαλύτερη σε κάποια εκατομμύρια.
Όμως, μπορούμε να προσάψουμε βασίμως κίνητρο και άρα ενδεχόμενο δόλο
στα μεγάλα πολιτικά κόμματα και μάλιστα τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ καθ’
ότι όντας ιστορικά τα μεγάλα διεκδικούντα κατ’ αποκλειστικότητα την εξουσία
κόμματα κατά την μεταπολίτευση, έχουν υποθηκεύσει ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΣΑΝ ΟΤΙ ΘΑ
ΕΛΑΜΒΑΝΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ σε τράπεζες,
λαμβάνοντας υψηλότατα δάνεια εκατομμυρίων τα οποία άνευ των επιχορηγήσεων
δεν μπορούν να αποπληρώσουν (σχετικό ΙΒ). Εάν δε βρεθούν εκτός Βουλής και δεν
δικαιούνται παρά της πενιχρής συγκριτικά επιχορηγήσεως των οριακών εκτός Βουλής
κομμάτων (δηλαδή, αυτά που προσεγγίζουν αλλά δεν ξεπερνούν το 3%) ή καμμίας
επιχορηγήσεως, τα κόμματα αυτά θα εξαφανισθούν ενώ οι πελατειακές σχέσεις τους
(π.χ. εργαζόμενοι στα κόμματα) μπορούν να προκαλέσουν επικοινωνιακά ή και
ουσιαστικά/νομικά σκάνδαλα/διώξεις, όπως ήδη διαφαίνεται να συμβαίνει με το
ΠΑΣΟΚ.
Συνεπώς και δεδομένων των συνθηκών υπό τις οποίες διεξήχθησαν οι εκλογές
του Ιουνίου 2012 (κοινωνική αναταραχή και ένταση, προπηλακισμοί βουλευτών των
δύο αυτών κομμάτων, ήδη μία εκλογική αναμέτρηση που έδειξε καταποντισμό των
ποσοστών τους και αγωνία ότι η πολιτική τους δεν θα συνεχίσει να επιβάλλεται όπως
θα αναφέρω παρακάτω), είναι εύλογο ότι τα κόμματα αυτά τουλάχιστον, αν όχι το
σύνολο των παραδοσιακά κοινοβουλευτικών κομμάτων, είχαν άμεσο και ζωτικό
συμφέρον να εξασφαλίσουν ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα τους έδινε την
δυνατότητα να διατηρήσουν την εξουσία παρ’ όλη την άρση της Εντολής από τον
Κυρίαρχο Ελληνικό Λαό και παρ’ όλη την κατάσυρρίκνωση των οπαδών τους.
Εξ άλλου, τέτοιες καταγγελίες, εμμέσως πλην σαφώς προκύπτουν και από
άλλα παραδοσιακά κοινοβουλευτικά κόμματα που με επιστολή τους ή δηλώσεις τους
θέτουν θέμα διαβλητότητας των εκλογών, ζητώντας επί πλέον διαβεβαιώσεις για την
προάσπιση των εκλογών καταγγέλλοντας συνθήκες αδόκιμες και επικίνδυνες για την
άρτια και έγκυρη διεξαγωγή των εκλογών. Συγκεκριμένα, υπάρχει όχι μόνο αναφορά
στον τύπο περί επιστολής του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ στον τότε ΥΠΕΣ Τάσο Γιαννίτση
όπου διατυπώνεται αμφισβήτηση για το άτεγκτο αφ’ ενός της ιδίας της εκλογικής
διαδικασίας και αφ’ ετέρου της σωστής τήρησης του αναγνωρισμένου προτύπου
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ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων που οφείλει να τηρεί η εταιρεία Singular
Logic, (σχετικό Α) αλλά και επίσημη δήλωση του τότε ΥΠΕΣ περί «αδυναμίας του
κράτους» να διαθέσει το απαραίτητο χαρτί για εκτύπωση ψηφοδελτίων όλων των
κομμάτων και την πρόθεση του να διαθέσει λιγότερο χαρτί που δεν θα επαρκεί για
όλα τα κόμματα (σχετικό Β). Μάλιστα το αυτό κατήγγειλαν δύο παραδοσιακά
εξωκοινοβουλευτικά κόμματα (ΑΝΤΑΡΣΥΑ και Μ-Λ ΚΚΕ) τα οποία μάλιστα
κατήγγειλαν ότι όχι μόνο δεν τους δέχτηκε ο ΥΠΕΣ Τάσος Γιαννίτσης αλλά και
δήλωσε ότι «στις εκλογές θα κατέβουν μόνο οι συνδυασμοί εκείνοι που έχουν την
οικονομική δυνατότητα να τυπώσουν ιδίοις εξόδοις τα ψηφοδέλτια τους». Αυτά
διεξήχθησαν πριν τις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 και είναι σαφές ότι ισχύουν και για
τις εκλογές που ακολούθησαν της 17ης Ιουνίου 2012, αφού ετέθη θέμα οικονομικής
αδυναμίας του Κράτους. Εκτός αυτού, στοιχειοθετείται και δήλωση πρόθεσης ή
αποδοχής μη Συνταγματικών διαδικασιών κατά την διάρκεια των εκλογών, ακόμα και
σε πτυχές της που ευκόλως ελέγχονται δημοσίως, πόσο μάλλον σε αυτές που ευκόλως
παραμένουν ανεξέλεγκτες δημοσίως. Με αυτές τις πρακτικές όπως είναι προδήλως
προφανές ευεργετούνται τα κόμματα τα οποία χαίρουν κρατικής επιχορηγήσεως και
τροχοδρομείται έλλειψη εκπροσώπησης έστω και τυπικά μέσω ψηφοδελτίου ή
εγκαίρως αλλά και εγκύρως ψηφοδελτίου.
Τίθεται λοιπόν θέμα και μόνο από τα ανωτέρω ότι τα άκυρα ψηφοδέλτια που
αποκλείονται από την εκλογική διαδικασία είναι δυνατόν να ανήκουν στα κόμματα
αυτά που μόνα τους παρείχαν τα αναλώσιμα για την συμμετοχή τους στις εκλογές και
να μην είναι δικαίως αλλά δολίως προσχεδιασμένα να θεωρηθούν άκυρα στην
καταμέτρηση, υπέρ των μεγάλων κομμάτων. Αλλά επίσης και η αποχή, σύμφωνα με
την καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να οφείλεται σε αποκλεισμό των Πολιτών από το
Δικαίωμα τους του εκλέγειν και όχι σε ανωτέρα βία ή επιλογή.
Εν πάση περιπτώσει προκύπτει αδιαμφισβητήτως και προδήλως η
πρόθεση των κυβερνώντων κομμάτων να εξασφαλίσουν διαφορική, μεροληπτική
και αντισυνταγματική υπέρ των κομματικών συμφερόντων τους μεταχείριση,
δηλώνοντας το ανερυθρίαστα μέσω των κυβερνητικών μελών τους και μη
έχοντας αναστολές στις αντισυνταγματικές τους δράσεις οι οποίες καταλύουν και
αλλοιώνουν το Δημοκρατικό Πολίτευμα της Χώρας που στηρίζεται στην
ανόθευτη και αναλλοίωτη έκφραση της Βούλησης και Εντολής του Κυρίαρχου
Ελληνικού Λαού.
Εξ άλλου, υπάρχει πληθώρα δηλώσεων κομματικών τους στελεχών που
καταδεικνύει την τοποθέτηση τους ως προς το Σύνταγμα και την τήρηση του,
όπου έχουν απερίφραστα δηλώσει ότι θα το παραβιάζουν για όσο χρειάζεται
μέχρι να επιτύχουν τους κομματικούς τους στόχους (βλέπε γνωστές από τον τύπο
δηλώσεις Προκόπη Παυλόπουλου, Ευάγγελου Βενιζέλου, Θεοδώρου Παγκάλου και
πολλών άλλων).
Εξ άλλου, το αυτό στηρίζει και η δήλωση του υποψηφίου βουλευτού Π.Ε.
Ηρακλείου ΑΝ. ΕΛ., Νότη Μαριά, όπου καταγγέλλει παράνομη πράξη του
πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία ζημιώθηκε παρανόμως το κόμμα του υπέρ
παραδοσιακά κοινοβουλευτικών κομμάτων ήτοι Ν.Δ., συμπολίτευση και ΣΥΡΙΖΑ
(σχετικό Γ).
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Συνεπώς, οφθαλμοφανώς από το σε πολλά επίπεδα και ποικιλοτρόπως
νοθευμένο εκλογικό αποτέλεσμα της 17ης Ιουνίου 2012 ωφελήθηκαν τα
υπερχρεωμένα σε τράπεζες κλασσικά κόμματα εξουσίας του δικομματισμού, σε μία
αναμέτρηση όπου διέτρεχαν βάσιμο υψηλό κίνδυνο να χάσουν πρόσβαση/διεκδίκηση
στα κεφάλαια τα οποία είχαν θέσει ως εγγυήσεις/υποθήκες για τα δάνεια τους πέραν
της ζωτικής για αυτά δυνατότητα τους υλοποίησης ή συνέχισης άλλων συμφωνιών με
ιδιώτες μεγαλοεπιχειρηματίες/παράγοντες συνεργάτες και συνεργούς τους υπέρ
προσπορισμού υψηλών κερδών τους εις βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος το οποίο
είναι συνυφασμένο και ταυτίζεται με το συμφέρον άπαντος του Κυρίαρχου
Ελληνικού Λαού όπως ορίζεται Συνταγματικά. Και με αυτό τον εγκληματικό τρόπο
ωφελήθηκαν με την πάση θυσία ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ/ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ.
Β. ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
Κατά την διάρκεια της έρευνας μου πολλοί συμΠολίτες μου κατήγγειλαν ότι
σε εκπομπή του τηλεοπτικού καναλιού ΣΚΑΙ σε ανύποπτο χρόνο καταγγέλθηκε ότι η
Singular Logic νόθευσε κατά την διάρκεια της επεξεργασίας το εκλογικό αποτέλεσμα
της 17ης Ιουνίου 2012. Η συγκεκριμένη καταγγελία φαίνεται να έλαβε χώρα στις 6
Απριλίου 2013 αλλά δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ.
Παρ’ όλα αυτά αποτέλεσε έρεισμα να ερευνήσω γύρω από το θέμα της
Singular Logic και μεθ’ εκπλήξεως ανακάλυψα τα εξής :
Πέραν του ότι ούτως ή άλλως η ανάθεση όλων των εκφάνσεων της εκλογικής
διαδικασίας που αποτελεί το ύψιστο μέσο (και στην δική μας περίπτωση στην Χώρα
μας μοναδικό) έκφρασης της Λαϊκής Κυριαρχίας σε ιδιωτική εταιρεία, και άρα στα
χέρια ατόμων με ίδιο συμφέρον που ενδέχεται ή είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να
ταυτίζεται με το σύνολο του Ελληνικού Λαού, εγείροντας ήδη πρόβλημα
διαβλητότητας, η συγκεκριμένη εταιρεία προκύπτει ότι είναι μέλος του ομίλου M.I.G.
συμφερόντων Ανδρέα Βγενόπουλου (σχετικό Δ, σελ. 3).
Εκτός του ότι ο όμιλος Μ.Ι.G. ελέγχεται και εξυπηρετεί πολλαπλά και
αδιαφανή τραπεζικά συμφέροντα (τα οποία σε καμμία περίπτωση δεν ταυτίζονται με
κίνητρα έκφρασης Λαϊκής Βουλήσεως αλλά σε κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον
κερδοσκοπικά), και άρα μπορούμε ασφαλώς να υποδείξουμε άμεση σχέση
συμφέροντος ανάμεσα στα υπερχρεωμένα κοινοβουλευτικά κόμματα και την
εξασφάλιση των τραπεζικών συμφερόντων ότι θα λάβουν τα χρωστούμενα,
προσωποπαγώς ο όμιλος M.I.G. ελέγχεται από τον Α. Βγενόπουλο.
Σύμφωνα με καταγγελίες του βουλευτή ΠΑΣΟΚ από την Άρτα Δημήτρη
Τσιρώνη στον δημοσιογράφο Κώστα Τζεβελέκο (σχετικό Ε) που δημοσιεύθηκαν την
Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011 σε πολλά ειδησεογραφικά μέσα, ο συγκεκριμένος Α.
Βγενόπουλος επιδίδεται γενικώς και κατά συρροή σε παρεμβάσεις στην πολιτική
ζωή του τόπου με τρόπους εγκληματικούς, για τους οποίους είναι ή υπήρξε
υπόδικος πολλάκις και κατά συρροή και επίσης επιδίδεται σε επηρεασμό της
Δικαιοσύνης στα ανώτατα κυρίως αλλά όχι αποκλειστικώς επίπεδα μέσω
χρηματισμού σε είδος ώστε να παράγονται παρανόμως και βάσει επηρεασμού,
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αποφάσεις πολιτικές και νομικές υπέρ του ομίλου του, του ιδίου και των
συμφερόντων που εκπροσωπεί μέσω του ομίλου του διεθνώς.
Εξ άλλου, σύμφωνα με τις δηλώσεις Δ. Τσιρώνη, πίσω από όλες τις εταιρείες
του ομίλου M.I.G., που είναι πολύ χρεωμένες, περιμένουν και πολλές φορές
πετυχαίνουν την κάλυψη μετοχών που ουσιαστικά δεν έχουν κανένα αντίκρυσμα
μέσω κρατικών κεφαλαίων με επί της ουσίας ή και τυπικά παράνομες αναθέσεις
έργου, μεθοδεύσεις και εκβιασμούς. Δηλαδή, η εταιρεία που καταχρηστικώς
διαχειρίζεται κυβερνητική υπαιτιότητα και αδιαφανώς την βούληση του
Ελληνικού Λαού ελέγχεται από άτομο που επιδίδεται σε αδιαφανείς και
εγκληματικές πράξεις και που επίσης έχει αναλάβει την εκπροσώπηση
συμφερόντων που αντικειμενικά και εκ φύσεως αντιτίθενται και βλάπτουν σε
βασικά προτάγματα των Ελλήνων Πολιτών όπως η αντίθεση του συνόλου της
Ελληνικής Κοινωνίας σε κάθε Μνημονιακή πολιτική, κάτι που έχει καταγραφεί
πολλάκις και εμπράκτως (μέσω της απομονώσεως των κομμάτων από την κοινωνία
και τύποις μέσω πληθώρας νομικών καταγγελιών από Πολίτες). Κλασικό
παράδειγμα επίσης αποτελούν τα σκάνδαλα/εγκλήματα κατά του Ελληνικού
Λαού και των συμφερόντων του : του ΟΤΕ, της Ολυμπιακής, της Marfin Bank,
του Βατοπεδίου, της κρίσης στην Κύπρο, και πολλά άλλα.
Την εγκυρότητα των καταγγελιών Δ. Τσιρώνη επίσης επιβεβαίωσε νομικά η
απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατόπιν απορρίψεως αγωγής της
marfin bank κατ’ αυτού (σχετικό ΣΤ) σχετικά με αυτές τις καταγγελίες. Είναι λοιπόν
σαφές ότι η χρηματοδότηση της Singular Logic από το σκάνδαλο ΟΤΕ είναι
τουλάχιστον βάσιμη αν όχι πλήρως αληθής εκτός των υπολοίπων και είναι επίσης
σαφές ότι η σχέση του Α. Βγενόπουλου με το κόμμα της ΝΔ που αυτή την στιγμή
ηγείται της τρικομματικής κυβερνήσεως είναι στενές και συνυφασμένες με
αλληλοσυγκάλυψη εγκλημάτων κατά του Δημοσίου και του Ελληνικού Λαού, οι
οποίες δεν θα ήταν δυνατές εάν η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν εντός του
κυβερνητικού σχήματος όπως βεβαίως και το ΠΑΣΟΚ, ενώ υπάρχουν γενικώς
καταγγελίες για διακομματική συναίνεση υπέρ Βγενόπουλου σε διάφορα θέματα
(σχετικό Ζ) συμπεριλαμβανομένων και καταγραφών της ΑΜΕΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ, και άρα έχει άμεσο συμφέρον να την ελέγχει και
επιβάλει/διαμορφώνει με κάθε τρόπο (βλέπε άρθρο του Νώντα Χαλδούπη σχετικό
Η).
Συνεπώς, προκύπτουν αδιαμφισβητήτως σαφείς σχέσεις ωφελείας από
την νοθεία των εκλογών 17ης Ιουνίου 2012 όχι μόνο των κοινοβουλευτικών,
παραδοσιακά, κομμάτων αλλά και ιδιωτών όπως ο (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά) προαναφερθείς Α. Βγενόπουλος και επίσης όλων των
μεγαλομετόχων των εταιρειών, τραπεζών και αλλοδαπών δημοσίων που
εμπλέκονται στην δράση τους τόσο μέσω M.I.G. στην Ελλάδα όσο και μέσω Ε.Ε.
όπως θα εκθέσω κατωτέρω.
Γ. ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
Είναι γεγονός ότι τόσο εκπρόσωποι της Γερμανίας όσο και εκπρόσωποι του
ΔΝΤ και της Τρόϊκας στην Ελλάδα άσκησαν δριμύτατη πίεση μέσω των ΜΜΕ στην
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προεκλογική περίοδο υπέρ των δύο βασικών (παραδοσιακά) κομμάτων εξουσίας
(ΝΔ/ΠΑΣΟΚ και απορρεόντων σχημάτων) καθ’ ότι διακαώς επεδίωκαν και
επιδιώκουν την συνέχεια της αντιανθρωπιστικής Μνημονιακής πολιτικής στην
Ελλάδα, κατά παράβασιν όχι μόνον του Ελληνικού Συντάγματος αλλά και των υπερΣυνταγματικών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως έχει καταγγείλει ο επιβλέπων τα
θέματα αυτά για τον ΟΗΕ Cephas Lumina (σχετικό Θ), είναι δε άκρως επικερδή για
αλλοδαπά δημόσια και ιδιώτες-φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Συνεπώς, τόσο οργανισμοί όπως το ΔΝΤ και οι παράγοντες της Ε.Ε. που
ευθύνονται για το λεγόμενο ελληνικό bail-out, όπως και το χρηματοπιστωτικό
σύστημα που στηρίζεται στην αντισυνταγματική Μνημονιακή πολιτική για να
επιβιώσει, όσο και χώρες όπως η Γερμανία που κατ’ ομολογία δικών της
αξιωματούχων έχει τεράστιο και ζωτικό για τα αποκλειστικά δικά της συμφέροντα
οικονομικό όφελος από την επιβολή του Μνημονίου στην Ελλάδα και τις άλλες
χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου (σχετικό Ι και ΙΑ) έχουν άμεσο όφελος να προκύψει ή
να επιβληθεί από την εκλογική διαδικασία αποτέλεσμα που να δώσει πάση θυσία
πρόσβαση στα Μνημονιακά κόμματα στην εξουσία στην Ελλάδα.
Για αυτό εξ άλλου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Press Time αρ.
φύλλου 364, της 11ης Μαΐου 2013, που είναι μάλιστα πρωτοσέλιδο αναφέρεται
σαφώς ότι ο αναλυτής του κόμματος της Α. Μέρκελ, Ρόμπερτ Σρέντερ, μαζί με το
πανεπιστήμιο του Κιέλου αξιολόγησαν ότι το Βερολίνο πρέπει να υιοθετήσει την
ανάπτυξη του Μπούντεσβερ στην Ελλάδα την Κύπρο και την Πορτογαλία, ήτοι να
στείλει στις προαναφερθείσες χώρες στρατιωτικές μονάδες για την επιβολή της
πειθαρχίας και την πρόληψη της κοινωνικής αναστάτωσης/αντάρτικων ενεργειών
στην Ελλάδα (δηλαδή, την με την βία καταστολή της Ελληνικής Λαϊκής Βούλησης,
δηλαδή την με την βία των όπλων κατάλυση της Κυριαρχίας του Ελληνικού Λαού
που εξασφαλίζει το Σύνταγμα και το Διεθνές Δίκαιο). Το δημοσίευμα επικαλείται
τον διεθνολόγο-στρατιωτικό αναλυτή Δρ. Αθανάσιο Δρούγο ο οποίος κατ’ αυτό έχει
ιδία γνώση και δύναται να καταθέσει ενώπιον σας περί αυτού (και του σχετικού
επισήμου γερμανικού εγγράφου) και πιθανώς και άλλων λεπτομερειών.
Είναι βάσιμο να συνδέσουμε τα ανωτέρω με την επιδίωξη νοθείας στην
Ελλάδα, στις εκλογές του Ιουνίου 2012, και την άμεση ύπαρξη ωφέλειας των
αλλοδαπών αυτών συμφερόντων από την κατανόθευση της Λαϊκής Εντολής ώστε να
μην εκφραστεί, καθ’ ότι ιστορικά έχουμε επίσημες παραδοχές για αντίστοιχες
πρακτικές καταδολίευσης του Ελληνικού Λαού και φίμωσης της Λαϊκής Βουλήσεως,
όπως διαπιστώνεται αδιαμφισβήτητα από την κατάθεση-δήλωση στο BBC το 1986
κατά την διάρκεια του ντοκυμαντέρ «The Hidden War» σειράς αξιωματούχων της
αγγλικής πρεσβείας στην Ελλάδα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δηλώσεις του sir
Edward Warner, lord Caccia, και Chris Woodhouse) περί της νοθείας όχι μόνο
εκλογών αλλά Δημοψηφίσματος στην άμεση μεταπολεμική εποχή και τη συμβολή
τους στα Δεκεμβριανά με πολιτικές σαν αυτές που προαναφέρθηκαν για την τωρινή
κατάσταση στην Ελλάδα.
Εξ άλλου και σήμερα, δημοσιεύματα στον τύπο αναφέρουν για την άσκηση
atlas περί καταστολής και στρατιωτικών/βιαίων επιχειρήσεων αλλοδαπών δυνάμεων
σε έδαφος μας με μόνη προϋπόθεση την επίσημη πρόσκληση από κυβέρνηση που να
επιθυμεί την καταστολή του Ελληνικού Λαού, όπως η τωρινή πράττει πολλάκις και
κατά σωρεία τόσο μέσω των πρακτικών επιστράτευσης (που καταλύει το
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Συνταγματικώς προστατευόμενο Δικαίωμα της απεργίας και χρησιμοποιείται
καταχρηστικά και παράνομα/αντισυνταγματικά από την κυβέρνηση ενάντια στην
Βούληση του Ελληνικού Λαού) όσο και μέσω της καταστολής διαδηλώσεων μέσω
των ΜΑΤ, και μάλιστα και υπέρ συμφερόντων ιδιωτικών εταιρειών και ατόμων (π.χ.
θέμα Σκουριών, ενδεικτικά και όχι βεβαίως περιοριστικά), αλλά και για τον
περιορισμό της πρόσβασης/συμμετοχής των Πολιτών στα κοινά της καθημερινής
ζωής (συμμετοχή σε Εθνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις όταν είναι παρούσα η
κυβέρνηση και οι συνεργάτες της αλλά και απλή πρόσβαση σε δημόσιους χώρους).
Συνεπώς βασίμως ενυπάρχει σχέση ωφέλειας ανάμεσα σε αλλοδαπούς
παράγοντες (αξιωματούχους/κυβερνητικούς άλλων χωρών και αλλοδαποί
ιδιώτες με την ιδιότητα του επιχειρηματία ή δανειστή καθώς και φορείς/στελέχη
διεθνών φορέων) και τον έλεγχο των εκλογικών αποτελεσμάτων μέσω νοθείας
για προσπορισμό ιδίου ωφέλους εις βάρος του Δημοσίου και κάθε Έλληνα
Πολίτη ο οποίος βάλλεται καθημερινά στην οικονομική και κοινωνική του ζωή
από την Μνημονιακή πολιτική που επιβάλλεται από τα κόμματα εντός Βουλής
τουλάχιστον ενάντια στην Βούληση του Κυρίαρχου Ελληνικού Λαού.
Δ. ΩΦΕΛΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Είναι σαφές ότι κατά γενική και διεθνή, όχι μόνο εγχώρια, ομολογία, η
καθολική πλειοψηφία των κοινωνικών ομάδων στην Ελλάδα έχει πληγεί
ανεπανόρθωτα όπως έχω ήδη προαναφέρει, συμπεριλαμβανομένων και επισήμων
πορισμάτων του ΟΗΕ επί του θέματος αλλά και διεθνών Ανθρωπιστικών ομάδων
όπως Γιατροί του Κόσμου, κλπ.
Όμως, σύμφωνα με πολλές καταγγελίες αλλά και αναλύσεις,
συμπεριλαμβανομένων αλλά βεβαίως όχι περιοριστικώς, των καταγγελιών του
βρετανού ευρωβουλευτή Nigel Farage περί του κυριολεκτικού πλιάτσικου της
Ελλάδος υπέρ συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων και των επαγγελματικών ομάδων
που τις απαρτίζουν, προκύπτει ότι η κοινωνική ομάδα που άμεσα ωφελείται από την
συγκεκριμένη πολιτική επιλογή που ακολουθεί η κυβέρνηση Σαμαρά που προέκυψε
από τις νοθευμένες εκλογές του Ιουνίου 2012 περιγράφεται ως εξής :
Περιέχουσα τους ενασχολούμενους με τον χρηματοπιστωτικό διεθνή τομέα,
περιγραφόμενους ως «δανειστές-επιχειρηματίες-επενδυτές» οι οποίοι κάνουν χρήση ή
ελέγχουν οίκους χρηματοπιστωτικού ελέγχου και διαβαθμίσεως όπως π.χ. οι Standard
and Poor’s και οι Moody’s, ανώτατα κυβερνητικά στελέχη εγχωρίως και διεθνώς
καθώς και τα μη εκλεγμένα μέλη της κεντρικής διοίκησης της Ε.Ε., το σύνολο του
βασικού τύπου/ΜΜΕ στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες [σημειωτέον ότι υπό την
κυβέρνηση Σαμαρά η ελευθερία του τύπου έχει περιορισθεί ασφυκτικά όπως
πιστοποιείται από διεθνή πορίσματα που καταμαρτυρούν τον έλεγχο του τύπου στην
Ελλάδα (σχετικό ΙΓ)] ο οποίος ούτως ή άλλως εξαρτάται στα μετοχικά του συμβούλια
από τραπεζικούς οργανισμούς και ομίλους, και βεβαίως το σύνολο των
επιχειρηματιών που πλούτισαν και πλουτίζουν από αδιαφανείς απ’ ευθείας ή
φωτογραφικές αναθέσεις έργων από την κυβέρνηση προς αυτούς με συστηματική
παραίτηση του δημοσίου από ρήτρες αθέτησης συμβολαίου, κλπ (π.χ. ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά εργολάβοι τύπου Μπόμπολα, Κόκκαλη, Μυτιληναίου, Κυριακίδη,
κλπ και εταιρειών τύπου El Dorado και Άκτωρ).
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Επίσης περιέχει η ομάδα αυτή τους αμέσως εκ κυβερνήσεως (π.χ.
ΥΠΟΙΚ, ΥΠΔΙΚ, κλπ) διοριζόμενους υψηλούς στον κρατικό μηχανισμό
αξιωματούχους/κατόχους –διαχειριστές δημοσίου χρήματος, Ταμείων, ΔΕΚΟ,
θεσμικών οργάνων, αρχών , κλπ οι οποίοι εξαρτώνται για την εξασφάλιση της
θέσεως τους και των απορρεόντων πάσης φύσεως απολαβών και ωφελειών τους
από την κυβέρνηση και άρα έχουν κίνητρο και συμφέρον να τους στηρίζουν με
επί της ουσίας παράνομες αποφάσεις και πράξεις όπως πολλάκις έχει
καταγγελθεί από αρμοδίους του κάθε τομέα, και ακόμα και διδάσκεται ότι είναι
η πεπατημένη και επικρατούσα πρακτική μέσω συγγραμμάτων μεταπτυχιακών
τμημάτων νομικής του ΑΠΘ, και συνεπώς συμβάλλουν και αποδέχονται τις
συνέπειες της καταγγελλόμενης νοθείας την οποία και για αυτό τον λόγο
συγκαλύπτουν.
Τα ανωτέρω διαπιστώνονται από απλή επισκόπηση δικογραφιών δικών
συγκεκριμένων τέτοιων στελεχών (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δίκες
Κατσαρού και Τσοχατζόπουλου, συμπεριλαμβανομένων και δηλώσεων Θ. Παγκάλου
περί της γνώσεως του για σωρεία σκανδάλων αυτής της φύσεως).
Ε. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΝΗΤΡΟ
Αυτή την στιγμή έχουν κατατεθεί πάνω από εξήντα (60) μηνύσεις και
μηνυτήριες αναφορές που καταγγέλλουν το σύνολο των κυβερνήσεων από το 2008
μέχρι και σήμερα για πράξεις Εσχάτης Προδοσίας, καταλύσεως του Συντάγματος,
ανενεργίας του Συντάγματος, κλπ [οι οποίες παρακωλύονται παρατύπως και
παρανόμως, αρχειοθετούνται άνευ νομικού σκεπτικού (!) ή παραπέμπονται στους
κατηγορούμενους για να κριθεί από τους ίδιους τους κατηγορούμενους εάν θα
παραπέμψουν τον εαυτό τους (!) μέχρι την παραγραφή τους και δεν εκδικάζονται
με την επιμέλεια του δικαστικού σώματος όπως περιεγράφη ανωτέρω] καθώς και
πλέον των τεσσάρων (4) προσφυγών στο Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης που
καταγγέλλουν σωρεία εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας και Γενοκτονία εις βάρος
του Ελληνικού Λαού με αυτουργία της κυβερνήσεως, τόσο των κυβερνήσεων 2010,
2011, 2012 όσο και της παρούσας που συνεχίζει με ιδιαίτερο ζήλο την πολιτική τους
και επιδίδεται σε πλήρη αποδοχή, συμμετοχή και συγκάλυψη των εγκλημάτων τους,
περιγράφοντας την συγκεκριμένη πολιτική επιλογή του Μνημονίου και της μεθόδου
εφαρμογής αυτού ως Έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας για το οποίο ο Εισαγγελέας
του ΠΔΧ ζητά επιπλέον ΕΠΙΣΗΜΑ στοιχεία ώστε να λάβει δράση, ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
ΕΑΝ ΕΙΧΕ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΟΘΕΙΑ
ΤΟΤΕ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ Η
ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΣΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΘΕΤΑΝ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΔΧ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ.
Οι επιδιώκοντες να αποφύγουν ενεργοποίηση όλων των ανωτέρω είναι
και μέρος αν όχι το σύνολο των ενόχων και ωφελουμένων από την νοθεία του
Ιουνίου 2012 και των συνεργών –υποστηρικτών τους.
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ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΑΥΤΩΝ
ΖΗΤΩ
Την κλήση από τον εισαγγελέα των κάτωθι ως μαρτύρων που θα επιβεβαιώσουν
και περαιτέρω εδραιώσουν τα εκτεθέντα στο παρόν υπόμνημα καθώς και τα
υπόλοιπα που καταγγέλλω στο δικόγραφο της μηνύσεως μου, μαζί με τους ήδη
προτεινόμενους στην μήνυση μου υπό εμού ζωτικούς μάρτυρες :
1. Νώντα Χαλδούπη, δημοσιογράφο στην εφημερίδα «Η Εποχή Online»
2. Δημήτρη Τσιρώνη, οικονομολόγο και πρώην βουλευτή ΠΑΣΟΚ Άρτας
3. Νότη Μαριά, βουλευτή ΑΝ. ΕΛ.
4. Δρ. Αθανάσιο Δρούγο, διεθνολόγο-στρατιωτικό αναλυτή
5. Κώστας Αντωνάκο, δημοσιογράφο στην εφημερίδα «Έθνος»
6. Κώστα Σαρρή, δημοσιογράφο στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»
7. Πασχάλη Κορωναίο, δημοσιογράφο στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»
8. Αντωνίου Δημήτριο, ιατρό, κάτοικο Χαλκίδας
9. Σαλεμή Χριστίνα, κάτοικο Χαλκίδας, παραλία Αυλίδας
10. Μυλωνά Κων/νο, κάτοικο Δ.Δ. Παραλίας, δήμου Αυλίδας
11. Καραγιαννίδη Πέτρο, μηχανικό, κάτοικο Ν. Ιωνίας, Αττικής
12. Γρυμπογιάννη Γεώργιο, συνταξιούχο
13. Μυταλούλη Ιωάννη, δικηγόρο
14. Κρητικοπούλου Ντόρα, δικηγόρο
15. Σακκά Ιωάννη, συνταξιούχο εισαγγελέα
16. Κασσιμάτη Γεώργιο, νομικό ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών
17. Γιαμαρέλλο Παντελή, κάτοικο Ωρωπού
18. Τζάνη Μαρία, καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών
19. Σακοράφα Σοφία, βουλευτή
20. Σαρρή Γεώργιο, επιχειρηματία
21. Θεοδωρίδη Παναγιώτη, οικονομολόγο– ασφαλιστή
Επιφυλασσόμενη παντός νομίμου Δικαιώματος μου, καθώς και την πρόταση και επί
πλέον μαρτύρων και υπομνημάτων σε περίπτωση που οι ανωτέρω και το παρόν δεν
επαρκούν για την ικανοποίηση των αποριών και πάσας απαιτήσεως του εισαγγελέως.
Συνημμένα:
Α. Άρθρο με τίτλο: «Ο ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του στον Τάσο Γιαννίτση, ζητά στοιχεία
για το αδιάβλητο των εκλογών»
Β. Άρθρο με τίτλο: «Λεφτά δεν υπάρχουν ούτε για ψηφοδέλτια- ‘Όποιος θέλει να
κατέβει στις εκλογές, ας πληρώσει’»
Γ. Δήλωση Μαριά για την κατανομή των εδρών στο Ηράκλειο Κρήτης
Δ. Λίστα εταιρειών ομίλου MIG όπου φαίνεται η καταχώρηση της Singular Logic
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Ε. Άρθρο με τίτλο: «Ο πρόεδρος της επιτροπής για το Βατοπέδι καταπέλτης για τον
Α. Βγενόπουλο»
ΣΤ. Άρθρο με τίτλο: «Δικαστική απόφαση κόλαφος για τον Βγενόπουλο και την
MIG»
Ζ. Άρθρο με τίτλο: «Με διακομματική συναίνεση η πιο σκανδαλώδη εξαγορά από το
πιο σκοτεινό κεφάλαιο»
Η. Άρθρο με τίτλο: «Ο ΟΤΕ, ο Βγενόπουλος και μια ωραία ιστορία δομημένων…»
Θ. Άρθρο με τίτλο: «ΟΗΕ: Η λιτότητα στην Ελλάδα χτυπά τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα»
Ι. Άρθρο με τίτλο: «1,2 τρις ευρώ κέρδη για την Γερμανία από την κρίση!»
ΙΑ. Άρθρο με τίτλο: «Ο Βορράς ο μεγάλος κερδισμένος από την κρίση»
ΙΒ. Άρθρο με τίτλο: «Κουκουλώνουν 253 εκατ. σε δάνεια ΠΑΣΟΚ-ΝΔ»
ΙΓ. Άρθρο με τίτλο: «Διεθνής έκθεση-κόλαφος για την ελευθερία του τύπου στην
Ελλάδα»
ΙΔ. Πλήρης καταγραφή του συνόλου των καταγγελιών-μηνύσεων-αναφορών για την
Εσχάτη Προδοσία και Προδοσία της Χώρας στην Ελλάδα
Η πολιτικώς ενάγουσα

ΟΛΓΑ Γ. ΓΕΡΙΤΣΙΔΟΥ
Αθήνα, Δευτέρα 13 Μαΐου 2013
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