
                                      ΠΩΣ  ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ  ΤΙΣ  ΤΡΑΠΕΖΕΣ

   Στέλνουμε το κάτωθι εξώδικο στην τράπεζα να μας απαντήσει αν 
θα μας φορτώσουν συνολικούς φόρους  203 δις ευρώ , 
γιατί τα πρώτα 23 δις πέρασαν στο χρέος  στις 30/6/2012  και θα τα πληρώσουμε 
με φόρους !!!!                  Αν τους αφήσουμε !
    Για να μην πληρώσουμε επιμελητή  30-40 ευρώ , μπορούμε να το  πρωτοκολλήσουμε στην 
τράπεζα.    ( Από την επαρχία μπορείτε να μας το στείλετε να το πάμε στα κεντρικά )
   Μαζεύοντας  4 -5000  δηλώσεις, η και περισσότερες , ( ήδη έχουμε 487), κάνουμε 
ασφαλιστικά μέτρα και ζητάμε απόφαση που παγώνει πλέον επίσημα την σχέση μας με την 
τράπεζα και δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα.
   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 αντιμετώπιση στα ασφαλιστικά με 5000 και περισσότερους αιτούντες παρόντες όλοι 
στην Ευελπίδων, θα πάρουμε την απόφαση σταθμό στην δικαστική ιστορία.

                  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΕΝ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ  ΤΑ  ΔΙΚΑ  ΤΟΥ  ΟΠΛΑ .  

   Επικοινωνήστε με τα γραφεία του κινήματος για την ομαδική κατάθεση ανά τράπεζα και τον 
συντονισμό στα ασφαλιστικά .      Κόστος μηδέν .  
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       ΠΡΟΣ    ΤΟ              Δ.Σ.     ΤΗΣ   EUROBANK   
       ΚΥΡΙΟΙ

  Με τον νόμο  Ν 3723  ΦΕΚ 250  της  9/12/2008 επί Κ. Καραμανλή δόθηκαν 
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 :                            Ν.3845              ΦΕΚ  65     6-Μαι-2010      15.000.000.000
                                                  Ν.3864              ΦΕΚ 119  21-Ιουλ-2010     10.000.000.000
                                                  Ν.3872              ΦΕΚ 148    3-Σεπ-2010      25.000.000.000
                                                  Ν.3965              ΦΕΚ 113  18-Μαι-2011       30.000.000.000
                                                  Πρ.Νομ.Περ.    ΦΕΚ 203  14-Σεπ-2011       30.000.000.000
                                                  Ν.4031              ΦΕΚ 256    9-Δεκ-2011       30.000.000.000

19-4-2012   με κλειστή Βουλή έδωσαν Ακόμα  40 δις στις τράπεζες ! ΦΕΚ  Αρ.Φυλ.94
25-5-2012   εκταμιεύτηκαν  από αυτά  τα πρώτα  18 δις !       ( υπάρχουν λεφτά ?)
                     ΣΥΝΟΛΙΚΑ            203 Δις     =  163 + 40 .           μέχρι τώρα !!!



    α)  Το κράτος έδωσε ομόλογα για τα ανωτέρω ποσά στις τράπεζες και αυτές  τα έδωσαν 
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πήραν μετρητά με επιτόκιο 1% .  
   Αντί όμως να δώσουν τα λεφτά στον κόσμο, (όπως όριζε ο νόμος ), για στεγαστικά δάνειά 
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 3,8 % .
    Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο 
   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 203 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 κατά 
23 δις και επειδή τα ομόλογα του πρώτου πακέτου που δόθηκε επί Καραμανλή τα οποία 
πήραν οι τράπεζες αρχές του 2009 και έληγαν αρχές του 2012 είναι ολοφάνερο ότι οι 
τράπεζες δεν τα πλήρωσαν για να τα φέρουν πίσω για ακύρωση και αυτά το κράτος η τα 
εξόφλησε η τα αντικατέστησε με νέα ομόλογα αυξάνοντας το χρέος κατά 23 δις . 



   Διότι δεν ευσταθεί η δικαιολογία ότι το χρέος το αύξησαν οι τόκοι, διότι στα 280 δις 
τόκοι 23 δις σημαίνει επιτόκιο 8,23 % στο τρίμηνο, ( 32,92 % ετήσιο ? ) που δεν 
υπάρχει σε κανένα ομόλογο η δανειακή σύμβαση.
                  Σας καλώ να μου απαντήσετε     εντός   15 ημερών το αργότερο    : 

1) Από την συμμετοχή σας  στον ανωτέρω νόμο τι ποσά σε ομόλογα λάβατε στις 
ανωτέρω οκτώ ( 8 ) περιπτώσεις χορήγησης ενίσχυσης τραπεζών ξεχωριστά στην 
κάθε μια ; 

2) Να μου χορηγήσετε κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία ομολόγων που λάβατε για 
την κάθε χορήγηση, ξεχωριστά για την κάθε μια.

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

4) 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.

5) 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 ; 

6) Να μου χορηγήσετε κατάσταση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που 
αγοράσατε μετά την είσπραξη των ποσών στις ανωτέρω περιπτώσεις χορήγησης 
ξεχωριστά.

7) Να μου χορηγήσετε κατάσταση των ποσών των δανείων που χορηγήσατε στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κατά προτεραιότητα των τηλεοπτικών σταθμών 
πανελλαδικά, αμέσως μετά την είσπραξη των ποσών των εγγυήσεων στις ανωτέρω 
περιπτώσεις, την στιγμή που είχατε στα χέρια σας τους ζημιογόνους ισολογισμούς 
αυτών των σταθμών.

   Επειδή στις 30/8/2012 κατατέθηκε στην βουλή ερώτηση από τον βουλευτή 
Β.Καπερνάρο 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 οι 300 ψεύτες  της Βουλής  θα 
ΔΩΣΟΥΝ  ΑΚΟΜΑ  120,9 δις   μέσα στο 2012 για τόκους χρεολύσια και ενίσχυση τραπεζών. 
(Και είναι ψεύτες διότι γραπτώς  με πρωτόκολλο έχουν ενημερωθεί 2 φορές, άρα είναι 
γνώστες και δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν ήξεραν ).
                                             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 οι 300 βουλευτές και όλη η κυβέρνηση 
δίνουν 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      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 
απαντήσετε εγγράφως σε 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 παραστατικά που ζητώ εντός δέκα πέντε (15) ημερών, 
τότε αυτό είναι ομολογία εκ μέρους σας διαπράξεως όλων των 
ποινικών κακουργημάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω πράξεις 
που ανέφερα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία mutatis mutandis, 
αλλά γεννάται και αστική ευθύνη προς αποζημίωση μου τόσο από την 
τράπεζα όσο και κάθε ενός από εσάς ατομικά τα μέλη του ΔΣ.
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