
                  ΕΤΣΙ   ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ   ΝΑ   ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ   ΤΙΣ   ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
                                ΕΤΣΙ   ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ   ΤΟ   ΣΥΣΤΗΜΑ     

                                    ΝΟΜΙΜΑ 
    Όλες οι κυβερνήσεις πήραν και παίρνουν δάνεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα 
δίνουν σαν  << βοήθεια >>  στις  Ελληνικές τράπεζες υπό την μορφή δανεικών και αγύριστων.
   Για να επιστραφούν όμως τα λεφτά στην Ε.Κ.Τ. όταν λήγουν τα δάνεια, μας βάζουν φόρους όπως 
τώρα για να τα πληρώσουμε εμείς, αντί να τα πληρώσουν οι τράπεζες . 

   Κάθε δανειολήπτης αλλά και κάθε απλός φορολογούμενος πολίτης μπορεί με τον κάτωθι 
τρόπο να βάλει τέλος στο πλιάτσικο που κάνουν στην χώρα και τον λαό οι υπάλληλοι των 
τοκογλύφων.

   Καταθέτουμε   το κάτωθι εξώδικο στην τράπεζα   να μας απαντήσει αν θα μας φορτώσουν 
συνολικούς φόρους  233 δις ευρώ, γιατί τα πρώτα 23 δις πέρασαν στο χρέος  στις 30/6/2012  και θα 
τα πληρώσουμε με φόρους !!!            Αν το δεχτούμε   και       Αν τους αφήσουμε !  

  Είτε μας απαντήσουν είτε όχι, θα καταθέσουμε μετά ασφαλιστικά μέτρα και αγωγή 
και θα ζητάμε τόσο την δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου της τράπεζας όσο και το πάγωμα 
κάθε δικής μας πληρωμής όπως και πάγωμα κάθε δικαστικής ενέργειας των τραπεζών σε βάρος μας 
μέχρι οι τράπεζες να επιστρέψουν τα μετρητά και τα ομόλογα που δεν έχουν λήξει ακόμα .

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ  :  Για κάθε τράπεζα χρειάζεται ξεχωριστό εξώδικο και αντίγραφο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

   Η κατάθεση του εξωδίκου   θα γίνει από τον κάθε δανειολήπτη ατομικά στο υποκατάστημα της   
τράπεζας της περιοχής του . 

   Όμως δεν θα πάει μόνος στην τράπεζα αλλά μαζί με 40-50  άλλους δανειολήπτες και 
φορολογούμενους πολίτες ώστε να δημιουργηθεί ουρά που θα μπλοκάρει αφ ενός την τραπεζική 
λειτουργία αλλά και να γίνει η αφορμή ο κόσμος που θα δει αυτό να ρωτήσει και έτσι να διαδοθεί 
ευκολότερα και γρηγορότερα. 

   Κάθε μέρα να πηγαίνει και μια ομάδα δανειοληπτών – φορολογουμένων πολιτών και θα κάνει το 
ίδιο ώστε να γίνει καθημερινό φαινόμενο στην τοπική κοινωνία.

    Η αρχική κατάθεση   προτείνεται να γίνει την ίδια μέρα σε όλες τις πόλεις της   
Ελλάδος και την ορίζουμε για την     31  Οκτωβρίου 2012   

  Θα έχετε μαζί αντίγραφο  του εξωδίκου και θα ζητήσετε να σφραγίσουν αυτό σε όλες του τις 
σελίδες και όχι μόνο στην πρώτη.
  Αν αρνηθούν η επικαλεστούν οποιαδήποτε δικαιολογία τότε να ζητήσετε όπως έχετε δικαίωμα από 
τον νόμο να σας δώσουν επικυρωμένο αντίγραφο του  κατατεθειμένου εγγράφου,  δηλαδή θα 
βγάλουν οι ίδιοι φωτοτυπία του εξωδίκου και να το σφραγίσουν .



  Αυτό δεν μπορούν να σας το αρνηθούν.  
  Μετά θα μας στείλετε το αντίγραφο και μια εξουσιοδότηση για την κατάθεση των ασφαλιστικών 
μέτρων, της αγωγής και κάθε άλλης νομικής ενέργειας.  ( θα υπάρξει πρώτα συνεννόηση για αυτό )
 
   Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι έχουμε ένα κόστος εξόδου των ενεργειών, αντί ένα για τον κάθε 
δανειολήπτη πράγμα που  << μηδενίζει >>  ουσιαστικά τα έξοδα ανά μέλος του συλλόγου .  
   Επίσης η γραφειοκρατία θα γίνει μια φορά για όλους και όχι τόσες φόρες όσοι και οι 
δανειολήπτες . 
   Δεν θα υπάρχει συνδρομή για κάθε μέλος του συλλόγου αλλά στην κάθε δικαστική κίνηση τα 
έξοδα παραστάσεων θα διαιρούνται με τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών γεγονός που καθιστά 
<< μηδενική >>  την χρηματική συμμετοχή.

   Όλοι οι δικαστές θα πάρουν τις επόμενες μέρες το έγγραφο που δείχνει γιατί  κόβουν τους 
μισθούς   σε αυτούς   και σε όλο το κόσμο ,  δηλαδή για να τα δίνουν στους τραπεζίτες. 

   Έτσι η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων με 15.000 και περισσότερους αιτούντες παρόντες 
όλοι στην Ευελπίδων, θα είναι σταθμός  στην δικαστική ιστορία.

                     ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΕΝ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ  ΤΑ  ΔΙΚΑ  ΤΟΥ  ΟΠΛΑ .  

                Πείτε   το σε όλους τους γνωστούς σας και μοιράστε το για να συμμετάσχουν όλοι   .
   Επικοινωνήστε με το κίνημα για να σας φέρουμε σε επαφή στην περιοχή σας με συμπολίτες σας .
   Η επικοινωνία με το κίνημα για κάθε πληροφορία – διευκρίνηση γίνεται στα κάτωθι   :
                                                                                                                            ΚΙΝΗΜΑ    ΠΟΛΙΤΩΝ  
    Τηλ...... 6984 656 709  --  210 56 96 014   antistasi.nai@gmail.com          ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΤΩΡΑ
                                                ιστολόγιο ...  antistasitora.blogspot.com     

                   Κατεβάστε το από το blog ή στείλτε μας email για να σας στείλουμε το αρχείο.

                                                  ΣΕ  ΛΙΓΕΣ  ΜΕΡΕΣ  Η  ΣΕΙΡΑ  ΤΗΣ  ΕΦΟΡΙΑΣ
                                       Τους  κόβουμε την είσπραξη .......τους  τελειώσαμε !
_____________________________________________________________________________________________

    

                 Κατωτέρω είναι τα δυο εξώδικα αν είναι κάποιος δανειολήπτης   
                                                          η 
                   αν είναι απλά φορολογούμενος πολίτης χωρίς δάνεια

  1o    για δανειολήπτες
  2o    για φορολογούμενους πολίτες
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                       ΕΝΩΠΙΟΝ  ΚΑΘΕ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΑΡΧΗΣ 
                                   ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

                                                                                                                    Αθήνα       /    / 2012
       ΤΟΥ             .................................................................................

       ΠΡΟΣ  ΤΟ    Δ.Σ.  .......................................................................

       ΚΥΡΙΟΙ
       Σαν φορολογούμενος πολίτης αλλά και δανειολήπτης από εσάς, σας αναφέρω τα κάτωθι :

   Με τον νόμο  Ν 3723    9/12/2008   ( άρθρα 2, 3, 4, 5 )   επί Κ. Καραμανλή δόθηκαν εγγυήσεις
κατ αρχήν στις τράπεζες 23 δις  αποκλειστικά για χορήγηση στεγαστικών δανείων και κεφάλαια 
κινήσεως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

   Κατόπιν επί Γ. Παπανδρέου δόθηκαν ακόμη 140 δις για τον ίδιο λόγο όπως φαίνεται 
κατωτέρω :              N. 3845        6- 5- 2010    ( άρθρα 4  παράγραφος 8 )     15  δισεκατομμύρια
                                   Ν. 3864      21- 7- 2010    ( άρθρα 3  παράγραφος 1 )     10  δισεκατομμύρια
                                   Ν. 3872        3- 9- 2010    ( άρθρο 7 )                                25  δισεκατομμύρια
                                   Ν. 3965      18- 5- 2011    ( άρθρο 19 παράγραφος 1 )     30  δισεκατομμύρια
                                   Ν. 4031        9-12-2011    ( άρθρα 1 , 2 )                           60  δισεκατομμύρια

   Και .....   επί κυβερνήσεων συνεργασίας  ακόμα  70  δις ευρώ 
                                   Ν. 4056     12- 3-2012    ( άρθρο 21 )                         30  δισεκατομμύρια  
                                  Ν.  4079     19- 9-2012    ( άρθρο 1 παράγραφος 1 )  40  δισεκατομμύρια

                           ΣΥΝΟΛΙΚΑ       233  Δις         =   23 + 140 + 70 .       μέχρι τώρα !!!

   α)  Το κράτος δεν έβαλε απλά την υπογραφή του σαν εγγυητής, αλλά έδωσε ομόλογα για τα 
ανωτέρω ποσά στις τράπεζες και αυτές  τα έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πήραν 
δάνειο σε μετρητά .  
   Αντί όμως να δώσουν ως όφειλαν τα λεφτά στον κόσμο, ( όπως ο νόμος όριζε ), για στεγαστικά 
δάνεια και κεφάλαια κινήσεως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα εκτίνασσαν την οικονομία και 
την ανάπτυξη , οι τράπεζες δεν τα έδωσαν και με μέρος αυτών αγόρασαν ομόλογα του Ελληνικού 
Δημοσίου με επιτόκιο 4,8% , βάζοντας στην τσέπη την διαφορά επιτοκίου .   
                                          Μήπως  έκαναν  απλά       ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ    ;
   β)   Τα ομόλογα αυτά είχαν διάρκεια έως τρία χρόνια .
   γ)   Στην λήξη των ομολόγων οι τράπεζες όφειλαν να εξοφλήσουν τα δικά τους δάνεια 
προς την ΕΚΤ, να πάρουν πίσω τα ομόλογα και να τα επιστρέψουν στο Ελληνικό Δημόσιο 
για να ακυρωθούν. 
    δ)  Για αυτά τα ομόλογα που πήρε η κάθε τράπεζα έπρεπε να είχε δώσει αντίστοιχες 
εγγυήσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο ( κινητά - ακίνητα ) η και να καταβάλει προμήθεια στο 
Ελληνικό Δημόσιο επειδή αυτό ήταν εγγυητής.
  Υπεύθυνος για την παραλαβή των εγγυήσεων από τις τράπεζες όπως ο νόμος 3723/08 
ορίζει, ήταν ο διοικητής της Τράπεζας Της Ελλάδος .

   Επειδή πριν από λίγες μέρες επέκτειναν την ισχύ του νόμου 3723/08 μέχρι της 31/12/2012 
για να δώσουν και άλλα δις στις τράπεζες 



   Επειδή η αξία των τραπεζών είναι σήμερα κάτω των 3 δις και τα κρατικά ομόλογα που 
πήραν οι τράπεζες είναι 233 δις και αν δεν έχουν δώσει εγγυήσεις στην λήξη αυτά τα 
ομόλογα θα πρέπει  να πληρωθούν από το κράτος ,  
                                                                          δηλαδή   εμάς τους φορολογούμενους.   
   Επειδή το υπουργείο οικονομικών μας ανακοίνωσε ότι ενώ το χρέος της χώρας στο 
τέλος του πρώτου τριμήνου στις   3  1/3/2012   ήταν   280,29 δις    και εντός του δευτέρου 
τριμήνου  διαμορφώθηκε   στις    30/6/2012    στα    303,53 δις,   δηλαδή αυξήθηκε  23 δις 
όσα και τα ομόλογα του πρώτου πακέτου που δόθηκε επί Καραμανλή αρχές του 2009 και 
έληγαν αρχές του 2012.  

    Είναι λοιπόν προφανές ότι αυτά τα ομόλογα οι τράπεζες δεν τα πλήρωσαν στην Ε.Κ.Τ. 
για να τα φέρουν για ακύρωση, επειδή οι ίδιες ομολογούν ότι έχουν πρόβλημα ρευστότητος 
και περιμένουν την ανακεφαλαιοποίηση.        
   Έτσι το κράτος ή τα εξόφλησε ή τα αντικατέστησε με νέα ομόλογα αυξάνοντας το 
χρέος κατά 23 δις τα οποία θα πληρώσουμε εμείς με φόρους .

   Επειδή στις 30/8/2012 κατατέθηκε στην βουλή ερώτηση αν τα ανωτέρω ομόλογα είναι η 
αιτία αύξησης του χρέους 
   Επειδή για το σύνολο των ανωτέρω έχει ξεκινήσει προανάκριση για την διερεύνηση 
ευθυνών και απονομή δικαιοσύνης
   Επειδή στον προϋπολογισμό του 2012 αναφέρεται ότι η  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΑΚΟΜΑ 
120,9 δις   μέσα στο 2012 για τόκους χρεολύσια και ενίσχυση τραπεζών. 
                                             ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2012                                                   



    Και με απλή λογική, αφού οι ισολογισμοί του κράτους, δηλαδή έξοδα έσοδα, κυμαίνονται 
μεταξύ 50-55 δις τον χρόνο τα 120,9 δις θα αυξήσουν το  << χρέος >>  με  δανεικά τα οποία 
θα πάρουν ιδιώτες, δηλαδή εσείς οι τράπεζες και θα τα πληρώσουμε εμείς με φόρους.

    Με αυτό το συνεχώς αυξανόμενο χρέος,  (επειδή η εκάστοτε κυβέρνηση δίνει λεφτά σε λίγους 
και μέσα σε αυτούς είστε και εσείς,  αλλά την υποχρέωση να επιστραφούν αυτά τα λεφτά στους 
δανειστές την επιβάλουν στο κράτος,  δηλαδή τελικά σε μας  που θα τα πληρώσουμε με τους 
φόρους ),  είναι προφανές ότι  η  << εξόφληση >>  θα γίνει με την μεταβίβαση της κρατικής 
περιουσίας κατ αρχάς και μετά της ιδιωτικής, διότι με τους συνεχείς φόρους αφού πάρουν και τα 
τελευταία μετρητά του λαού, θα πάρουν και τα ακίνητα . 

    ΖΗΤΩ    εντός   15 ημερών το αργότερο    :
 

α)  Να μου χορηγήσετε κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία ομολόγων που λάβατε στην 
      κάθε μια από τις ανωτέρω οκτώ περιπτώσεις χορήγησης, ξεχωριστά για την κάθε   
      μια.
β)  Να μου χορηγήσετε κατάσταση των εγγυήσεων που δώσατε στο Ελληνικό Δημόσιο 
      ταυτόχρονα με την παραλαβή από εσάς των ομολόγων που λάβατε.
γ)  Να μου απαντήσετε αν πληρώσατε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 
     παραλάβατε από αυτήν τα ομόλογα που είχατε πάρει από το πρώτο πακέτο   
     ενίσχυσης των 23 δις και τις αποδείξεις ότι τα δώσατε πίσω στο Ελληνικό 
      Δημόσιο προς ακύρωση όπως είχατε υποχρέωση και όριζε ο νόμος που τα 
      πήρατε.
δ)  Πόση ήταν η προμήθεια που έπρεπε να δώσετε στο κράτος από την συμμετοχή σας 
      στον ανωτέρω νόμο επειδή έμπαινε εγγυητής ; 
      Την δώσατε και αν ναι, να μου χορηγήσετε τα αποδεικτικά πληρωμής .
ε)   Να μου δηλώσετε αν θα εξοφλήσετε και θα φέρετε για ακύρωση το μερίδιο σας από 
τα 45 δις τουλάχιστον ομόλογα που έχετε πάρει με τους ανωτέρω νόμους που λήγουν 
μέσα στο 2013. 

στ)  Να παγώσει κάθε οφειλή μου προς την τράπεζα σας και κάθε
δικαστική η άλλη ενέργεια από εσάς για την είσπραξη των 
οφειλομένων από εμένα, μέχρι να μου χορηγήσετε όλα τα 
ανωτέρω.

   Σε περίπτωση που δεν λάβω καμία απάντηση ή 
δεν μου απαντήσετε έστω και σε ένα από τα ζητούμενα ή 
στην απάντηση σας λείπει έστω και ένα από τα σχετικά που ζητώ, 
εντός δέκα πέντε ( 15 ) ημερών, 
τότε αυτό είναι ομολογία εκ μέρους σας ότι παραβιάσατε  τους όρους   που 
αναφέρονται στους νόμους με τους οποίους πήρατε τα χρήματα και δεν τηρήσατε 
τις δεσμεύσεις σας υποπίπτοντας σε όλα τα κακουργήματα που απορρέουν από 
αυτήν την πράξη σας .       



   Σύμφωνα δε με την ισχύουσα νομοθεσία, mutatis mutandis,  γεννάται και 
αστική ευθύνη προς αποζημίωση μου τόσο από την τράπεζα όσο και κάθε ενός από 
εσάς ξεχωριστά τα μέλη του ΔΣ, η διεκδίκηση της οποίας θα ξεκινήσει αμέσως 
μετά την λήξη της προθεσμίας που έχετε για να μου απαντήσετε . 
  Φυσικά δε ταυτόχρονα θα κατατεθούν και μηνύσεις, καθ ότι εσείς δεν 
καλύπτεστε από ασυλία.

                                                                                                      Ο   εξωδίκως δηλών

   ΕΠΩΝΥΜΙΑ.............................................................................................
   ΑΦΜ    ................................................................
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ...........................................................................................
   ΤΗΛ.    ................................................................



                       ΕΝΩΠΙΟΝ  ΚΑΘΕ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΑΡΧΗΣ 
                                   ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

                                                                                                                    Αθήνα       /    / 2012
       ΤΟΥ             .................................................................................

       ΠΡΟΣ  ΤΟ    Δ.Σ.  .......................................................................

       ΚΥΡΙΟΙ
       Σαν φορολογούμενος πολίτης  σας αναφέρω τα κάτωθι :
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                           ΣΥΝΟΛΙΚΑ       233  Δις         =   23 + 140 + 70 .       μέχρι τώρα !!!

   α)  Το κράτος δεν έβαλε απλά την υπογραφή του σαν εγγυητής, αλλά έδωσε ομόλογα για τα 
ανωτέρω ποσά στις τράπεζες και αυτές  τα έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πήραν 
δάνειο σε μετρητά .  
   Αντί όμως να δώσουν ως όφειλαν τα λεφτά στον κόσμο, ( όπως ο νόμος όριζε ), για στεγαστικά 
δάνεια και κεφάλαια κινήσεως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα εκτίνασσαν την οικονομία και 
την ανάπτυξη , οι τράπεζες δεν τα έδωσαν και με μέρος αυτών αγόρασαν ομόλογα του Ελληνικού 
Δημοσίου με επιτόκιο 4,8% , βάζοντας στην τσέπη την διαφορά επιτοκίου .   
                                           Μήπως έκαναν  απλά       ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ    ;
   β)   Τα ομόλογα αυτά είχαν διάρκεια έως τρία χρόνια .
   γ)   Στην λήξη των ομολόγων οι τράπεζες όφειλαν να εξοφλήσουν τα δικά τους δάνεια 
προς την ΕΚΤ, να πάρουν πίσω τα ομόλογα και να τα επιστρέψουν στο Ελληνικό Δημόσιο 
για να ακυρωθούν. 
    δ)  Για αυτά τα ομόλογα που πήρε η κάθε τράπεζα έπρεπε να είχε δώσει αντίστοιχες 
εγγυήσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο ( κινητά - ακίνητα ) η και να καταβάλει προμήθεια στο 
Ελληνικό Δημόσιο επειδή αυτό ήταν εγγυητής.
  Υπεύθυνος για την παραλαβή των εγγυήσεων από τις τράπεζες όπως ο νόμος 3723/08 
ορίζει, ήταν ο διοικητής της Τράπεζας Της Ελλάδος .

   Επειδή πριν από λίγες μέρες επέκτειναν την ισχύ του νόμου 3723/08 μέχρι της 31/12/2012 
για να δώσουν και άλλα δις στις τράπεζες 



   Επειδή η αξία των τραπεζών είναι σήμερα κάτω των 3 δις και τα κρατικά ομόλογα που 
πήραν οι τράπεζες είναι 233 δις και αν δεν έχουν δώσει εγγυήσεις στην λήξη αυτά τα 
ομόλογα θα πρέπει  να πληρωθούν από το κράτος ,  
                                                                          δηλαδή   εμάς τους φορολογούμενους.   
   Επειδή το υπουργείο οικονομικών μας ανακοίνωσε ότι ενώ το χρέος της χώρας στο 
τέλος του πρώτου τριμήνου στις   3  1/3/2012   ήταν   280,29 δις    και εντός του δευτέρου 
τριμήνου  διαμορφώθηκε   στις    30/6/2012    στα    303,53 δις,   δηλαδή αυξήθηκε  23 δις 
όσα και τα ομόλογα του πρώτου πακέτου που δόθηκε επί Καραμανλή αρχές του 2009 και 
έληγαν αρχές του 2012.  

    Είναι λοιπόν προφανές ότι αυτά τα ομόλογα οι τράπεζες δεν τα πλήρωσαν στην Ε.Κ.Τ. 
για να τα φέρουν για ακύρωση, επειδή οι ίδιες ομολογούν ότι έχουν πρόβλημα ρευστότητος 
και περιμένουν την ανακεφαλαιοποίηση.        
   Έτσι το κράτος ή τα εξόφλησε ή τα αντικατέστησε με νέα ομόλογα αυξάνοντας το 
χρέος κατά 23 δις τα οποία θα πληρώσουμε εμείς με φόρους .

   Επειδή στις 30/8/2012 κατατέθηκε στην βουλή ερώτηση αν τα ανωτέρω ομόλογα είναι η 
αιτία αύξησης του χρέους 
   Επειδή για το σύνολο των ανωτέρω έχει ξεκινήσει προανάκριση για την διερεύνηση 
ευθυνών και απονομή δικαιοσύνης
   Επειδή στον προϋπολογισμό του 2012 αναφέρεται ότι η  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΑΚΟΜΑ 
120,9 δις   μέσα στο 2012 για τόκους χρεολύσια και ενίσχυση τραπεζών. 
                                             ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2012                                                   



    Και με απλή λογική, αφού οι ισολογισμοί του κράτους, δηλαδή έξοδα έσοδα, κυμαίνονται 
μεταξύ 50-55 δις τον χρόνο τα 120,9 δις θα αυξήσουν το  << χρέος >>  με  δανεικά τα οποία 
θα πάρουν ιδιώτες, δηλαδή εσείς οι τράπεζες και θα τα πληρώσουμε εμείς με φόρους.

    Με αυτό το συνεχώς αυξανόμενο χρέος,  (επειδή η εκάστοτε κυβέρνηση δίνει λεφτά σε λίγους 
και μέσα σε αυτούς είστε και εσείς,  αλλά την υποχρέωση να επιστραφούν αυτά τα λεφτά στους 
δανειστές την επιβάλουν στο κράτος,  δηλαδή τελικά σε μας  που θα τα πληρώσουμε με τους 
φόρους ),  είναι προφανές ότι  η  << εξόφληση >>  θα γίνει με την μεταβίβαση της κρατικής 
περιουσίας κατ αρχάς και μετά της ιδιωτικής, διότι με τους συνεχείς φόρους αφού πάρουν και τα 
τελευταία μετρητά του λαού, θα πάρουν και τα ακίνητα . 

    ΖΗΤΩ    εντός   15 ημερών το αργότερο    :
 

α)  Να μου χορηγήσετε κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία ομολόγων που λάβατε στην 
      κάθε μια από τις ανωτέρω οκτώ περιπτώσεις χορήγησης, ξεχωριστά για την κάθε   
      μια.

β)  Να μου χορηγήσετε κατάσταση των εγγυήσεων που δώσατε στο Ελληνικό Δημόσιο 
      ταυτόχρονα με την παραλαβή από εσάς των ομολόγων που λάβατε.

γ)  Να μου απαντήσετε αν πληρώσατε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 
     παραλάβατε από αυτήν τα ομόλογα που είχατε πάρει από το πρώτο πακέτο   
     ενίσχυσης των 23 δις και τις αποδείξεις ότι τα δώσατε πίσω στο Ελληνικό 
      Δημόσιο προς ακύρωση όπως είχατε υποχρέωση και όριζε ο νόμος που τα 
      πήρατε.

δ)  Πόση ήταν η προμήθεια που έπρεπε να δώσετε στο κράτος από την συμμετοχή σας 
      στον ανωτέρω νόμο επειδή έμπαινε εγγυητής ; 
      Την δώσατε και αν ναι, να μου χορηγήσετε τα αποδεικτικά πληρωμής .

ε)   Να μου δηλώσετε αν θα εξοφλήσετε και θα φέρετε για ακύρωση το μερίδιο     
       σας από τα 45 δις τουλάχιστον ομόλογα που έχετε πάρει με τους ανωτέρω   
       νόμους που λήγουν μέσα στο 2013. 

   Σε περίπτωση που δεν λάβω καμία απάντηση ή 
δεν μου απαντήσετε έστω και σε ένα από τα ζητούμενα ή 
στην απάντηση σας λείπει έστω και ένα από τα σχετικά που ζητώ, 
εντός δέκα πέντε ( 15 ) ημερών, 
τότε αυτό είναι ομολογία εκ μέρους σας ότι παραβιάσατε  τους όρους   που 
αναφέρονται στους νόμους με τους οποίους πήρατε τα χρήματα και δεν τηρήσατε 
τις δεσμεύσεις σας υποπίπτοντας σε όλα τα κακουργήματα που απορρέουν από 
αυτήν την πράξη σας .       



   Σύμφωνα δε με την ισχύουσα νομοθεσία, mutatis mutandis,  γεννάται και 
αστική ευθύνη προς αποζημίωση μου τόσο από την τράπεζα όσο και κάθε ενός από 
εσάς ξεχωριστά τα μέλη του ΔΣ, η διεκδίκηση της οποίας θα ξεκινήσει αμέσως 
μετά την λήξη της προθεσμίας που έχετε για να μου απαντήσετε . 
  Φυσικά δε ταυτόχρονα θα κατατεθούν και μηνύσεις, καθ ότι εσείς δεν 
καλύπτεστε από ασυλία.

                                                                                                      Ο   εξωδίκως δηλών
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