
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Το ΔΝΤ βάζει την Ελλάδα σε απόλυτο καθεστώς υποτέλειας

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ που υπογράφηκε είναι άδικο και αντισυνταγματικό

Απαραίτητο ΣΗΜΕΡΑ

Απαραίτητο στο ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ

:

Να καταγγείλουμε το μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση ως αντισυνταγματικό και να 
απομακρυνθεί το ΔΝΤ

Να δημευτούν οι περιουσίες όσων συμμετείχαν στα σκάνδαλα

Έλεγχος για το ύψος του χρέους και διερεύνηση πιο μέρους αυτού είναι παράνομο 
(καταχρηστικοί τόκοι), διεκδίκηση παγώματος του χρέους σε συμμαχία με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, Διαγραφή μέρους του χρέους για να γίνει ρεαλιστικός ο στόχος 
αποπληρωμής του 

Δραστική μείωση των αμυντικών δαπανών

Επιβολή φόρου υπερκερδών (Tobin Tax) : Τράπεζες και επιχειρήσεις με μεγάλα υπερκέρδη 
που δεν επανεπενδύονται.  

Σοβαρή φορολόγηση της εκκλησίας

Βαρύτητα στην ανάπτυξη: κίνητρα για αυτοαπασχόληση & οικοτεχνία, έμφαση στην 
ποιοτική και βιώσιμη γεωργία με σεβασμό στην βιοποικιλότητα, στον ποιοτικό τουρισμό, 
σοβαρή προώθηση των ΑΠΕ και διαχείρισή τους σε τοπικό-οικιακό επίπεδο.

Αγίων Θεοδώρων 3  Αθήνα | 6947204007 | www.kosmosxorispolemous.gr

Καθιστική διαμαρτυρία ενάντια 
στην οικονομική βία των καιρών

ΤΡΙΤΗ, 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
7.00μμ Σύνταγμα

Άρθρο 28 § 3: η σύναψη συμφωνίας που περιορίζει την εθνική κυριαρχία της χώρας επιτρέπεται μόνο 

στην περίπτωση που υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δε θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου 
και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και υπό τους όρους:
- να είναι αμοιβαία, δηλαδή η άλλη πλευρά να παραχωρεί τα ίδια δικαιώματα
- να ψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών
Σχετικά είναι επίσης τα άρθρα 1,2, 5, 17, 20, 25, 26, 27, 41, 52, 60 §.1, 62 εδ. 4, 73 §.1,2, 120
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Η στάση της ΕΕ, των ευρωπαϊκών & ελληνικών τραπεζών

Υπέρογκες αμυντικές δαπάνες

Η αλήθεια για το ΔΝΤ και οι επιπτώσεις στη ζωή μας

Επισήμως υποτελείς

Η διαφθορά στο πολιτικών και η διεθνής κερδοσκοπία  οδήγησαν την Ελλάδα στο χείλος της πτώχευσης και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποφάσισε ότι αυτή ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να το εκμεταλλευτεί για δικά της συμφέροντα. Η Ελλάδα είναι ένα 
παράδεισος εξοπλιστικών αγορών για χώρες σαν τη Γαλλία και τη Γερμανία και έτσι και οι δυο τους διαπραγματεύτηκαν με 
μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, κάθε χώρα με το δικό της τρόπο και προσωπείο. Ταυτόχρονα, πολλές κυβερνήσεις της 
ΕΕ θέλουν να περάσουν πολύ σκληρά και άδικα μέτρα και η απειλή του «Συνδρόμου Ελλάδας» έγινε το καλύτερο δυνατό 
άλλοθι και μέσο εκφοβισμού. Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία είναι οι πρώτες που βρίσκονται στα χνάρια της Ελλάδας 
λαμβάνοντας αποφάσεις για μειώσεις μισθών, περικοπές συντάξεων, περιορισμό των αναπτυξιακών κονδυλίων και 
υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του μέσου πολίτη. Και γιατί η ΕΕ χρειαζόταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο; Καταρχήν για 
να δραματοποιήσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, αλλά κυρίως για να προβεί σε μέτρα που υπερβαίνουν τη 
δικαιοδοσία της. Η συμφωνία του Μάαστριχτ εμποδίζει οποιαδήποτε παρέμβαση στον ιδιωτικό τομέα και ταυτόχρονα, με 
την εμπλοκή του ΔΝΤ η ΕΕ απομάκρυνε από πάνω της την ευθύνη για την αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση όφειλε θεωρητικά να αυτοπροστατευτεί ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΣΑ ΣΩΜΑ ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ από τη διεθνή 
τράπεζα. Αντί αυτού, οι γερμανικές και γαλλικές τράπεζες κυρίως, συνεχίζουν να κερδοσκοπούν σε βάρος των ευρωπαίων 
πολιτών. Από την άλλη οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν σαν «υποκαταστήματα» των μεγάλων τραπεζών και δουλεύουν 
με τα μεγαλύτερα επιτόκια δανεισμού στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, οι ελληνικές κυβερνήσεις συνεχίζουν να τροφοδοτούν 
τις τράπεζες με τεράστια ποσά και η φορολόγησή τους είναι δυσανάλογη των εξωφρενικών υπερκερδών τους. 

η
Αντιθέτως, τεράστιος εθνικός πλούτος σπαταλήθηκε σε αμυντικές δαπάνες.  Η Ελλάδα είναι η 5  χώρα παγκοσμίως σε 
εισαγωγές όπλων, ενώ ταυτόχρονα οι διαγωνισμοί του  Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι προστατευμένοι από το «εθνικό 
απόρρητο» και κατευθύνονται από πολιτικά και στρατιωτικά επιτελεία, που κάθε άλλο παρά εμπιστοσύνη μας εμπνέουν. 
Υπολογίζεται ότι πάνω από το 20% του σημερινού χρέους προέρχεται από τις αμυντικές δαπάνες. 

Η είσοδος του ΔΝΤ στη χώρα συμβάλει καθοριστικά στην όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς ενδιαφέρεται μόνο 
για την ευημερία των οικονομικών δεικτών και όχι των ανθρώπων και συνεπώς αδιαφορεί για τις συνέπειες στους τομείς 
της ανεργίας και της ποιότητας ζωής που αναμένεται να μειωθεί δραματικά. Το ΔΝΤ είναι το επίσημο όργανο του 
διεφθαρμένου και άδικου οικονομικού συστήματος στο οποίο ζούμε. Το ΔΝΤ δημιούργησε σοβαρά οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα σχεδόν σε όλα τα κράτη στα οποία ενεπλάκη. Φτώχεια,  υψηλότατη ανεργία καθώς και πέρασμα 
των πιο ζωτικών δημόσιων επιχειρήσεων σε χέρια πολυεθνικών εταιριών (με προτεραιότητα στους τομείς της ύδρευσης, 
ηλεκτροδότησης, μεταφορών). 

Γινόμαστε μάρτυρες των πιο άδικων μέτρων σε βάρος του ελληνικού λαού με τις πρώτες επιπτώσεις να γίνονται αισθητές 
στις μειώσεις μισθών, συντάξεων, ασφαλιστικών, εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Είναι σαφές ότι η Ελλάδα μπαίνει σε ένα πολύ επώδυνο μονοπάτι. Ξεκίνησε από την περικοπή μισθών και επιδομάτων στο 
Δημόσιο Τομέα και την αύξηση του κόστους ζωής με μεγάλους έμμεσους φόρους, συνεχίζει με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. 
Το σύνολο της οικονομικής αλυσίδας επηρεάζεται δραματικά πλήττοντας ουσιαστικά κάθε οικονομική τάξη, πλην των 
μεγάλων οικονομικών κεφαλαίων. Η μείωση μισθών σε ένα κομμάτι του πληθυσμού θα μειώσει δραματικά την 
κυκλοφορία πραγματικού χρήματος, προκαλώντας σε όλο και περισσότερους πολίτες αδυναμία να καλύψουν τις 
τραπεζικές τους οφειλές, με συνέπεια το πέρασμα των περιουσιακών τους στοιχείων στους νόμιμους τοκογλύφους, τις 
Τράπεζες.

Η κυβέρνηση παραδέχεται πως πλέον δεν αποφασίζει αυτή για την πορεία του τόπου αλλά το μνημόνιο το οποίο υπέγραψε 
στις 11 Μαϊου 2010 (ή κατά άλλους στις 8 Μαϊου). Το τελευταίο διάστημα τα αρμόδια υπουργεία που χειρίζονται τα θέματα 
οικονομίας, ασφάλισης, συνταξιοδότησης και εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους διαμηνύουν ευθαρσώς 
πως επί της ουσίας είμαστε  ένα κράτος υπό την κατοχή της περίφημης  «Τρόικας». Προφανώς αυτό αποτελεί παραβίαση 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και είναι ανήθικο και παράνομο.

Άρθρο 28 § 3: η σύναψη συμφωνίας που περιορίζει την εθνική κυριαρχία της χώρας επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, 

δε θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και υπό τους όρους:
- να είναι αμοιβαία, δηλαδή η άλλη πλευρά να παραχωρεί τα ίδια δικαιώματα
- να ψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών
Σχετικά είναι επίσης τα άρθρα 1,2, 5, 17, 20, 25, 26, 27, 41, 52, 60 §.1, 62 εδ. 4, 73 §.1,2, 120
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