ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΗΝΥΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
της ΟΛΓΑΣ ΓΕΡΙΤΣΙΔΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκπαιδευτικής
Ψυχολόγου, κατοίκου Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Ελπίδος, αρ. 29
της ΤΑΝΥΑΣ – ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΡΙΤΣΙΔΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ,
Ψυχοπαιδαγωγού, κατοίκου Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Ελπίδος, αρ. 29
του ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ
της ΕΛΕΝΗΣ ΛΕΚΚΑ
της ΝΙΟΒΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΜΠΑΧΞΕΒΑΝΗ
της ΦΡΥΝΗΣ ΓΑΖΗ
της ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΛΕΝΤΖΑΚΗ
της ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΔΙΠΛΑΡΗ
του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ
του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ ΜΟΥΡΟΥΚΗ
ΚΑΤΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΛΟΥΚΑ μεταβατικού πρωθυπουργού της Ελλάδος
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ υπουργού εσωτερικών
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ υπουργού δικαιοσύνης
ΤΕΝΤΕ ΙΩΑΝΝΗ εισαγγελέως Αρείου Πάγου
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΚΑΡΟΛΟΥ προέδρου της δημοκρατίας
και
ΚΑΤΑ
κάθε πολιτικού και δημοσίου λειτουργού που συναινεί και στηρίζει
με διοικητικές πράξεις τις κατωτέρω αναφερόμενες εγκληματικές
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πράξεις κατά του Πολιτεύματος και της εγκυρότητας των εκλογών
της 6ης Μαΐου 2012
___________________________________________________________
Καταγγέλλουμε βασίμως ενώπιον σας τους ως άνω αναφερόμενους
καταγγελλόμενους ότι κατά την κατάθεση της παρούσης και μέσω
συγκεκριμένων ενεργειών τους ή παραλήψεως άλλων ενεργειών όπως
αυτές ζητήθηκαν στα πλαίσια βασικών και ζωτικότατων για το
Πολίτευμα και την ακεραιότητα του Πολιτεύματος της Χώρας
καθηκόντων τους, πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 135 ΠΚ σε
συνδυασμό με τα άρθρα 134 και 134 α, ήτοι εν γνώσει τους
προπαρασκευάζοντας τις συνθήκες για την διάπραξη Εσχάτης Προδοσίας
αφού με την συναίνεση τους να αφήσουν να γίνουν σωρεία παρεκτροπών
από το Σύνταγμα, οδηγούμαστε σε εκλογές την 6η Μαΐου 2012, οι οποίες
εκλογές σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν διαφανείς ή
ανεξάρτητες ή αδιάβλητες.
Ως γνωστόν τόσο σύμφωνα με το άρθρο 120Σ όσο και με το 25 Σ, παρ. 3,
η τήρηση του Συντάγματος και η διατήρηση της Δημοκρατίας είναι
καθήκον και υποχρέωση όλων των Πολιτών και στα πλαίσια αυτής της
Συνταγματικής επιταγής οφείλουμε να ελέγχουμε τόσο τις διαδικασίες
του νόμου όσο και την εφαρμογή του νόμου αυτού διότι αλλιώς
οδηγούμαστε σε δημοκρατία κατ’ όνομα ενώ στην ουσία επικρατεί
ανομία τυραννικού τύπου.
Συγκεκριμένα, για την τέλεση των εκλογών, η διαδικασία που είθισται να
ακολουθείται προς δείγμα εμπιστοσύνης και διαφάνειας των εκλογών
είναι ότι με την διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη ημερομηνίας
εκλογών, ορίζεται, αν όχι υπηρεσιακή κυβέρνηση, ορίζονται τουλάχιστον
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υπηρεσιακοί υπουργοί στα νευραλγικά για την τέλεση των εκλογών
υπουργεία όπως π.χ. τα υπουργεία εσωτερικών, δικαιοσύνης, τύπου. Με
αυτό τον τρόπο θεσπίζεται κρατική διοίκηση η οποία, όντας ουδέτερη και
μη εμπλεκόμενη ούτε στην προεκλογική ούτε και στην εκλογική
διαδικασία μπορεί να εγγυηθεί ότι η επεξεργασία των αποτελεσμάτων
της εκλογικής διαδικασίας θα είναι στα χέρια αμερόληπτων και άνευ
ιδίου συμφέροντος παραγόντων, ιδίως όσον αφορά τις πηγές από όπου
προκύπτει η ανώτατη εφορευτική επιτροπή η οποία σύμφωνα με τον
ισχύοντα εκλογικό νόμο είναι η αρμόδια για την επεξεργασία του
εκλογικού αποτελέσματος.
Όμως ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη περίπτωση της κυβερνήσεως
Παπαδήμου, η οποία ήδη τελεί υπό κατάφωρη Συνταγματική
εκτροπή αφού, με την παραίτηση του συνόλου της κυβερνήσεως
Παπανδρέου ΔΕΝ διενεργήθηκαν εκλογές όπως προβλέπεται στο
άρθρο 41 παρ. 1 και 37 παρ. 3 του Συντάγματος της Ελλάδος αλλά
εντελώς παράνομα και χωρίς Συνταγματικώς προβλεπόμενη
διαδικασία διορίστηκε από ουσιαστικά την απερχόμενη κυβέρνηση
(!), δεν μπορεί να θεωρηθεί ως νομίμως έχουσα ψήφο εμπιστοσύνης από
την Βουλή, αφού δεν τοποθετήθηκε στις κυβερνητικές θέσεις μέσω
Συνταγματικώς προβλεπομένης διαδικασίας. Συνεπώς, η κυβέρνηση
Παπαδήμου δεν δικαιούται να επικαλεστεί το άρθρο 41 του Συντάγματος
περί διενέργειας εκλογών από κυβέρνηση έχουσα την ψήφο
εμπιστοσύνης της Βουλής, αφού δεν είναι κυβέρνηση που το Σύνταγμα
επιτρέπει είτε έχει είτε δεν έχει την όποια ψήφο εμπιστοσύνης.
Δεδομένου του ιδιάζοντος και νομικώς διαβλητού χαρακτήρα της
κυβέρνησης Παπαδήμου, όφειλε να παραιτηθεί υπέρ σχηματισμού
υπηρεσιακής κυβερνήσεως που θα κατείχε την εμπιστοσύνη τόσο του
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Λαού όσο και της διεθνούς κοινότητος για την διεξαγωγή ελεύθερων και
αδέσμευτων εκλογών, κάτι που προφανώς δεν το κατέχει η κυβέρνηση
Παπαδήμου αφού υπάρχει στην Χώρα μας αντιπροσωπεία εκλογικών
παρατηρητών του ΟΑΣΕ στην Ελλάδα κατ’ απαίτηση της Ρωσίας, και
πλήθος δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο και τον τύπο για υποψίες νοθείας
στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012.
Επίσης, είναι συνταγματικό έθιμο η κυβέρνηση να μην προβαίνει σε
κανενός είδους κυβερνητικές πράξεις εκτός αυτών που άπτονται της
εκλογικής διαδικασίας και μόνο κατά την διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου και όταν πλέον η Βουλή έχει διαλυθεί και δεν έχει την
δυνατότητα να τελέσει έργο κατ’ επιταγήν του Δημοκρατικού
Πολιτεύματος σχετικά με τις κυβερνητικές αυτές πράξεις. Εξ άλλου,
κυβέρνηση που δρα χωρίς την ύπαρξη της Βουλής μπορεί να θεωρηθεί de
facto δικτατορική κυβέρνηση, ιδιαιτέρως δεδομένης της εκτεταμένης
Λαϊκής οργής και κατακραυγής όπως αυτή αποτυπώνεται και στον τύπο
και στις δημοσκοπήσεις και σε ακραίες πράξεις διαμαρτυρίας Πολιτών
και της έλλειψης εμπιστοσύνης των σε αυτήν όσο και στην Βουλή που
έδωσε παράνομα ψήφο εμπιστοσύνης αλλά και δεδομένης της ακραίας
αστυνομικής βίας και υπέρογκου αριθμού αστυνομικών – καταστολέων
για να προστατέψουν τα μέλη της κυβέρνησης και της Βουλής από την
έμπρακτη Λαϊκή οργή.
Συνεπώς, και δεδομένης της εξαιρετικά ακραίας και εκρύθμου πολιτικής
καταστάσεως, όφειλε να σχηματισθεί υπηρεσιακή κυβέρνηση σύμφωνα
με το Σύνταγμα, αφού κατ’ ουσίαν ο Κυρίαρχος Ελληνικός Λαός έχει
αποσύρει και εμπράκτως αλλά και επισήμως την εμπιστοσύνη του από
την Βουλή που έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Παπαδήμου
αλλά και επειδή ούτως ή άλλως η ψήφος εμπιστοσύνης που κατέχει η
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κυβέρνηση Παπαδήμου δεν είναι νόμιμη και συνεπώς άκυρη κατά το
Σύνταγμα.
Επίσης, κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου οι Πολίτες έχουν
υπέρτατο Δικαίωμα και υποχρέωση ( και βεβαίως ζωτικότατο έννομο
συμφέρον ο κάθε ένας προσωπικά, αφού ο κάθε ένας προσωπικά ψηφίζει
) να απαιτούν και να λαμβάνουν κάθε ενημέρωση που θα τους επιτρέψει
να κάνουν ενημερωμένη επιλογή, προκειμένου να αποφύγουν την
εξαπάτηση τους και την υφαρπαγή της ψήφου τους, πράγματα που ούτως
ή άλλως εάν τα πάθουν σημαίνει αυτοδικαίως ότι έχουν τελεσθεί τα
εγκλήματα 161, 162 ΠΚ με σαφείς βεβαίως ηθικούς αυτουργούς. Εάν δε
η υφαρπαγή της ψήφου έχει προκύψει από ενεργή άρνηση παροχής
πληροφόρησης ή παραπληροφόρησης των εκλογέων ή δημιουργίας
ασαφειών και κενών στην ερμηνεία του νόμου, τότε αυτουργοί των
εγκλημάτων κατ’ άρθρα 161 και 162 ΠΚ είναι οι αρνούμενοι να
παράσχουν τις ζητούμενες ζωτικές πληροφορίες.
Επίσης, το Πολίτευμα μας, όπως ευθαρσώς και ξεκάθαρα χωρίς ασάφειες
αναφέρει το Σύνταγμα μας, επαφίεται σε συγκεκριμένους αξιωματούχους
και λειτουργούς οι οποίοι ορκίζονται πίστη σε αυτό και διορίζονται και
πληρώνονται από τον Ελληνικό Λαό για αυτό, οι οποίοι οφείλουν να μην
συναινέσουν, προσυπογράψουν ή ανεχθούν οποιαδήποτε παρέκκλιση /
εκτροπή από το Σύνταγμα η οποία, εκ φύσεως είναι τελεσθείσα μόνο και
μόνο με σκοπό την διατήρηση της εξουσίας από άτομα ή ομάδες οι
οποίες δεν θα μπορούσαν να την διατηρήσουν εάν δεν υπήρχε συναίνεση
στην εκτροπή – παρέκκλιση και άρα η ανοχή τους και η προσυπογραφή
τους η οποία εκμεταλλεύεται την θέση τους και την εμπιστοσύνη του
Ελληνικού Λαού ή την διοικητική αδυναμία του Ελληνικού Λαού να
τους εξαιρέσει από τις θέσεις τους, συνεπάγεται εν γνώσει τους τέλεση
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του κατ’ άρθρον 135 ΠΚ εγκλήματος των προπαρασκευαστικών
πράξεων Εσχάτης Προδοσίας, όπως προκύπτει και από τα πλαίσια που
θέτουν τα άρθρα 134 α και 134 β.
Σύμφωνα με τον νόμο δε, όχι μόνο η παράνομη κατάλυση αλλά και η
μεταβολή ή η αδράνεια του δημοκρατικού πολιτεύματος ( είτε για μικρό
είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα ) συνιστά Εσχάτη Προδοσία, η οποία
και δυστυχώς όπως θα αποδείξουμε βασίμως όχι μόνο τελείται μέχρι και
σήμερον αλλά επιχειρείται απόπειρα εξαπάτησης του εκλογικού σώματος
ώστε να διατηρηθεί το σύνολο των συνταγματικών εκτροπών που έχουν
και μεταβάλει και αδρανοποιήσει το Δημοκρατικό μας Πολίτευμα.
Όπως είναι προδήλως εμφανές, ο πρώτος των καταγγελλομένων, τόσο με
το διάγγελμα του της 11ης Απριλίου 2012 όπου και προκήρυξε τις
εκλογές όσο και με την πρωτοφανή και πραγματικά κυνική του δήλωση
ότι δεν πρόκειται να διορίσει υπηρεσιακούς υπουργούς ούτε να προβεί σε
παύση τέλεσης κυβερνητικών πράξεων, ήδη έχει καταστρατηγήσει και
περιφρονήσει σε κάθε περίπτωση τόσο το Συνταγματικό μας έθιμο όσο
περιφρόνησε με το να δεχθεί να αναλάβει ως μη εκλεγμένος και
συνταγματικά παράνομος πρωθυπουργός το Σύνταγμα μας.
Σε καμμία επίσης περίπτωση δεν έχει προβεί σε ενέργειες που να
διασφαλίζουν την διαφάνεια και νομιμότητα των πράξεων του ως δείγμα
σεβασμού του στο Σύνταγμα ως πρωθυπουργού έστω και αυτή την
ύστατη στιγμή, όπως πρόκειται να δείξουμε κατωτέρω :
Ως ενεργοί και νοήμονες Πολίτες θέλαμε να εξακριβώσουμε την
κατάσταση που κάθε πολιτικός και αξιωματούχος μας λέει ότι επικρατεί
στην Χώρα μας πριν αποφανθούμε με την ψήφο μας. Και αυτό γιατί με
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την ψήφο μας, όπως αποδεικνύεται στην πράξη καλούμαστε να
αναλάβουμε τις υλικές, ηθικές και πολιτικές ευθύνες για τις πράξεις που
αυτοί οι πολιτικοί και αξιωματούχοι τελούν, τις περισσότερες φορές αν
όχι όλες ερήμην μας και άνευ δικού τους προσωπικού ρίσκου ισότιμου
του ρίσκου που αναλαμβάνει ο κάθε απλός Έλληνας Πολίτης, ούτε καν
στο υλικό επίπεδο αφού λόγω του καθεστώτος ασυλίας, μισθοδοσίας και
συνταξιοδότησης και άλλων προνομίων έναντι των απλών Ελλήνων
Πολιτών προστατεύονται από κάθε ζημία που οι δικές τους πράξεις
επιφέρουν σε κάθε άλλο Έλληνα Πολίτη εκτός των ιδίων και των οικείων
τους.
Σε μία λοιπόν τόσο άνιση σχέση, η οποία είναι κατ’ ουσίαν
αντισυνταγματική και αντιανθρωπιστική αφού δεν τηρεί καμμία αρχή
αναλογικότητας και ισότητας ή δικαίου ή έστω και σωστής πλήρωσης
του ορισμού των εννοιών του αυτουργού και του ηθικού αυτουργού για
απόδοση ευθυνών, πόσο μάλλον αυτή του θύματος, το λιγότερο που
έχουν ως υποχρέωση, και κατά νόμο και ηθικώς είναι να παράσχουν
πληροφόρηση όπως αυτή τους απαιτείται από τους εντολείς τους, στους
οποίους αναφέρονται μόνο όταν προσπαθούν να αναθέσουν στα θύματα
την τέλεση της ποινής των δικών τους αδικημάτων !
Για αυτό λοιπόν τον σκοπό και διότι ως Έλληνες Πολίτες ακολουθώντας
τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου πρώτα προσκαλούμε σε επανόρθωση
πριν καταγγείλουμε οποιονδήποτε, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να
έχει συμβεί το αδίκημα που καταγγέλλουμε εξ αμελείας ή άνευ γνώσεως
των τελούντων τα εγκλήματα αυτά, καλέσαμε επισήμως τον πρώτο των
καταγγελλομένων μαζί με ταυτόχρονη ενημέρωση του πέμπτου εξ αυτών,
με επίδοση εξώδικης πρόσκλησης σε ενημέρωση και απολογισμό ( αρ.
επ. 3504Β, σχετ. 1, και 3487Β, σχετ. 2, της νόμιμης δικαστικής
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επιμελήτριας πρωτοδικείου Αθηνών κ. Χρυσάνθης Σιαμπούλη ) για να
μας παράσχει τις πληροφορίες βάσει των οποίων μπορούμε να
εκτελέσουμε το εκλογικό μας καθήκον με πλήρη ευθύνη και ενημέρωση.
Επίσης, με το ίδιο εξώδικο έγγραφο καλέσαμε τον πρώτο των
καταγγελλομένων όπως σχηματίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση άμεσα
κατόπιν παραιτήσεως του, ώστε να γίνει άμεση επανόρθωση της
ομολογουμένως εξόφθαλμης συνταγματικής εκτροπής η οποία άμεσα και
αυτόματα θέτει σε αμφισβήτηση την εγκυρότητα των εκλογών αφού
τόσο ο ίδιος ο Λουκάς Παπαδήμος όσο και τα στελέχη της κυβερνήσεως
του είναι σαφείς και εντονότατοι υποστηρικτές συγκεκριμένων
παρατάξεων /κομμάτων ενώ τα υπουργεία εσωτερικών και δικαιοσύνης
έχουν πολιτική ηγεσία κόμματος που διεκδικεί την εξουσία διακαώς και
πάση θυσία, αφού όπως περιγράφουμε μέσα στο εξώδικο έγγραφο
υπάρχει και ιδιαίτερο κομματικό συμφέρον ( τόσο λόγω οικονομικών
τους υποχρεώσεων σε ιδιώτες όπου είναι χρεωμένοι όσο και λόγω
πιθανών νομικών κυρώσεων του τέως αλλά και του νυν αρχηγού των και
των κυβερνήσεων του ).
Συνεπώς, ήδη οι εκλογές ελέγχονται από άτομα που έχουν εξαρτήσεις
ζωτικές για την επιβίωση τους πολιτικά και οικονομικά από κέντρα
εξουσίας που απαιτούν συγκεκριμένο εκλογικό αποτέλεσμα ενώ ο
πρώτος των καταγγελλομένων ειδικότερα έχει συμφέρον άμεσο από το
αποτέλεσμα των εκλογών αφού στηρίζεται τόσο αυτός όσο και η
πολιτική του αποκλειστικά και μόνο από τα κόμματα εξουσίας στα οποία
ο ίδιος υπακούει και τα οποία τον έχουν κατ’ ουσίαν αντισυνταγματικώς
διορίσει για να εκτελεί τις πολιτικές επιλογές τους και τις κυβερνητικές
τους πράξεις αντ’ αυτών.

8 από 18

Είναι γεγονός ότι μέχρι και την κατάθεση της παρούσης ουδεμία
ανταπόκριση υπήρξε στα δίκαια και νόμιμα αιτήματα μας έστω και για
την ενημέρωση που ζητούμε. Εξ άλλου, σύμφωνα με την νομολογία, μη
ανταπόκριση της διοίκησης σε αίτημα συνεπάγεται την σιωπηρή άρνηση
της και απόρριψη του αιτήματος αυτού ( ενδεικτικά νόμος 1599/86 και
άρθρο 45 παρ. 4 ΠΔ 18/1989 ). Άρα, τόσο ο πρώτος όσο και ο πέμπτος
των καταγγελλομένων αρνήθηκαν να προβούν σε ενέργειες που είναι
υποχρεωμένοι να πράξουν για την εξυπηρέτηση Δημοκρατικών μας
Δικαιωμάτων που ορίζουν ότι διάγουμε υπό Δημοκρατικό Πολίτευμα,
ενώ ο πρόεδρος της δημοκρατίας όφειλε να μην υπογράψει το ΠΔ
26/2012 χωρίς την σύσταση υπηρεσιακής κυβέρνησης που θα διασφάλιζε
την ακεραιότητα και το αδιάβλητο των εκλογών αφού αυτός είναι ο
φύλακας και εγγυητής του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, και όχι
διακοσμητικό στοιχείο απόδοσης τιμών όπως οι Εύζωνες στο μνημείο
του Άγνωστου Στρατιώτη, και έχει πολλάκις επισημάνει και ο ίδιος την
επισφαλή και επικίνδυνη κατάσταση στην οποία αναγκάζεται να διάγει ο
Ελληνικός Λαός και η ίδια η Ελλάδα από τις πρακτικές των
κυβερνώντων.
Συνεπώς, και μόνο βάσει των ανωτέρων εκτεθέντων οι καταγγελλόμενοι
έχουν ήδη προβεί σε αποφασιστικές προπαρασκευαστικές πράξεις
Εσχάτης Προδοσίας και έχουν δεχθεί την αδρανοποίηση και αλλοίωση
των βασικών πυλώνων του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος, και για
αυτό, εφ’ όσον το έγκλημα τελείται ακόμα και είναι τόσο σοβαρό
οφείλετε να δράσετε με διαδικασία κατεπείγοντος προς επαναφορά της
νόμιμης κατάστασης πριν την ολοκληρωτική του τέλεση με
καταστροφικά αποτελέσματα για το σύνολο του Ελληνικού Λαού μέρος
του οποίου είμαστε και εμείς.
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Επί πλέον, η ασάφεια που επικρατεί για τον τρόπο υπολογισμού και
καταμέτρησης των λευκών, ακύρων και αποχής, καθώς και η τύχη των
εγκύρων ψηφοδελτίων υπέρ κομμάτων κάτω του 3% αποτελεί φορέα
νόθευσης της εκλογικής διαδικασίας αφού ο Ελληνικός Λαός αφ’ ενός
ωθείται να ψηφίσει κόμματα και συνδυασμούς που δεν είναι η
ουσιαστική πραγματική του επιλογή ( και άρα συστηματικά γίνεται
υφαρπαγή ψήφων ) εκφοβιζόμενος ότι εάν ψηφίσει κατά πλήρη βούληση
και συνείδηση ( π.χ. πλήρη απόρριψη όλων των υποψηφίων μέσω της
λευκής ψήφου ή ψήφος υπέρ κόμματος που οι αυθαίρετες
δημοσκοπήσεις ιδιωτών που πληρώνονται και άρα εξαρτώνται για τις
προβλέψεις τους δεν παρουσιάζουν ως πιθανό να περάσει το φράγμα του
3% ) η ψήφος του θα υφαρπαχθεί υπέρ των παρουσιαζόμενων ως
‘μεγάλων κομμάτων εξουσίας’ τα οποία όμως έχει απορρίψει, και άρα
ωθείται στο να ψηφίσει άλλα κόμματα που δεν τον εκφράζουν και δεν θα
ψήφιζε αν δεν υπήρχε αυτός ο εκφοβισμός ή αν ευθαρσώς δινόταν στους
ψηφοφόρους σαφής και έγκυρος τρόπος έκφρασης κάθε πολιτικής
τοποθέτησης και συγκεκριμένα της εν συνόλω απόρριψης όλων των
υποψηφίων.
Σε προσπάθεια μας λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε εμείς ως ενεργοί Πολίτες
/εκλογείς το τοπίο αυτό αφού δεν το έκαναν αυτοδικαίως ως όφειλαν οι
υπεύθυνοι ούτε προέβησαν δημοσίως σε διορθώσεις των διαφόρων
δημοσιευομένων αυθαιρέτων ερμηνειών από διαφόρους Πολίτες και
ΜΜΕ, καταθέσαμε τόσο στην εισαγγελία Αρείου Πάγου ( αρ. πρωτ.
3137/24-4-2012, σχετ. 3, και 3138/24-4-2012, σχετ 4 , ) όσο και στο
γραφείο υπουργού του υπουργείου εσωτερικών ( αρ. πρωτ. 1948/24-42012, σχετ. 5, και 1949/24-4-2012, σχετ. 6, ) αιτήσεις όπου ζητούσαμε
άμεση απάντηση για την ερμηνεία του εκλογικού νόμου.
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Όμως, πληροφορηθήκαμε ότι με τις υπ’ αρ. 1843/2012 και 1844/2012
αρχειοθετήσεις του, ο Άρειος Πάγος αρνήθηκε να μας απαντήσει σε ένα
τόσο ζωτικό αλλά, εάν δεν υπήρχε εκούσια συνεργασία σε αυτή την
εκτροπή η οποία στηρίζεται σε ένα τεράστιο βαθμό στην ασάφεια και την
ελλειπή ενημέρωση των εκλογέων σε κάθε τομέα, ( ώστε ο κάθε λογής
εντυπωσιασμός, εκβιασμός και αποφθεγματικός άνευ βάσεως ή
αποδείξεως ισχυρισμός να άγει και να φέρει το εκλογικό σώμα ),
ευκόλως και συντόμως διευκρινήσιμο ζήτημα.
Επίσης, μέχρι την κατάθεση της παρούσης, έχουμε παντελή σιγή από το
υπουργείο εσωτερικών που σαφώς σημαίνει σιωπηρή άρνηση της
διοίκησης στο αίτημα μας και άρα όπως ήδη περιγράψαμε γίνεται
εθελούσια και συνειδητή ανοχή τουλάχιστον αν όχι συμβολή στα υπό
τέλεση εγκλήματα κατ’ άρθρον 161, 162 και 165 ΠΚ κατά συνδυασμό.
Ουσιαστικά, με αυτό τον τρόπο, σε κάθε έναν Έλληνα Πολίτη που
επιθυμεί να απορρίψει το σύνολο των πολιτικών κομμάτων με τρόπο που
η απόρριψη του αυτή να είναι πολιτική δράση, αντιπροσωπευόμενη στην
κατανομή των βουλευτικών εδρών και όχι εξαίρεση από το εκλογικό
σώμα, αφαιρείται το Δικαίωμα αυτό και ουσιαστικά δεν έχει Δικαίωμα
Δημοκρατικής έκφρασης ενώ φέρει πλήρη Πολιτικά Δικαιώματα, ενώ
τυπικά του δίνεται η επιλογή αυτή μέσω της λευκής ψήφου η οποία όμως
είτε υφαρπάσσεται είτε εξαιρεί την επιλογή του ως πολιτικά άκυρη !
Αλλά ακόμα και αυτό δεν είναι ξεκάθαρα σαφές ώστε να δοθεί η
δυνατότητα στον κάθε Πολίτη να ρωτήσει τον Άρειο Πάγο και το
υπουργείο εσωτερικών πώς να εκφράσει την πολιτική του βούληση
έγκυρα ή να μπορέσει να προβεί εγκαίρως σε ένσταση κατά του

11 από 18

εκλογικού νόμου ως μη δημοκρατικού, συνταγματικού και /ή
αντιπροσωπευτικού της βουλήσεως του συνόλου (100%) των εκλογέων.

Και επειδή όλοι εμείς είμαστε Πολίτες που επιθυμούμε την πλήρη
απόρριψη κάθε πολιτικού κόμματος και συνδυασμού από τα υποψήφια
στις εκλογές, καταγγέλλουμε ενώπιον σας βασίμως και δικαιωματικώς
ότι αφ’ ενός μας αφαιρείται η δυνατότητα να ασκήσουμε το εκλογικό μας
Δικαίωμα όπως Ελευθέρως επιθυμούμε και δικαιούμαστε ως Πολίτες
/εκλογείς Δημοκρατικής Χώρας και αφ’ ετέρου ότι προωθείται
κατανόθευση των εκλογών αφού η δική μας ψήφος δεν θα
χρησιμοποιηθεί όπως εμείς επιθυμούμε διότι ακόμα και ψήφος
αντίδρασης σε μικρό κόμμα κάτω του 3% δεν πρόκειται, όσο
γνωρίζουμε, να καταμετρηθεί εις βάρος των φερομένων ως ‘μεγάλων
κομμάτων εξουσίας’ μειώνοντας την δύναμη τους στο κοινοβούλιο.
Επίσης, τόσο στον εγχώριο όσο και στον διεθνή τύπο υπάρχουν
δημοσιεύματα που καταγγέλλουν τις εκλογές της 6ης Μαΐου ότι θα
τελεσθούν υπό κράτος νοθείας τόσο λόγω της αδιαφάνειας στην
καταμέτρηση και επεξεργασία των ψήφων όσο και στην αδυναμία των
εκλογέων να ελέγξουν εάν στους εκλογικούς καταλόγους
συμπεριλαμβάνονται και άτομα που δεν δικαιούνται να ψηφίσουν ή
άτομα που δεν μπορούν να ψηφίσουν.
Ως προς αυτά τα δημοσιεύματα ουδεμία διαβεβαίωση με αποδείξεις και
στοιχεία δεν έχει λάβει χώρα εκ μέρους των υπευθύνων για την
διαφάνεια των εκλογών παρ’ εκτός της με αρ. πρωτ. 15695/23-4-2012 (
σχετ. 7 ) ανακοίνωσης περί διαγραφής εκλογέων λόγω ανάκλησης των
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αποφάσεων καθορισμού της ιθαγενείας τους. Εντός του εγγράφου αυτού
δίδονται μεν οδηγίες περί διαγραφής αλλά δεν υπάρχει καμμία
δημοσιοποίηση και κοινοποίηση για την κατάσταση του συνόλου των
ελληνοποιημένων αλλοδαπών και κατά πόσον όντως έχουν
πραγματοποιηθεί οι διαγραφές τους. Αντιθέτως, στο εν λόγω έγγραφο
λέγεται τί θα «πρέπει να έχει γίνει» μέχρι την 29η Φεβρουαρίου του 2012
και τί «πρέπει να γίνει» μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία χωρίς
καμμία αναφορά στο πώς θα ελεγχθεί εάν έχει γίνει και κατά πόσον έχει
γίνει ενδελεχώς.
Εξ άλλου, και μόνο η ύπαρξη αυτής της οδηγίας επιβεβαίωνει το γεγονός
ότι εντός των εκλογικών καταλόγων του Ελληνικού εκλογικού σώματος
υπήρχαν και υπάρχουν παρανόμως συμπεριληφθέντα άτομα ΚΑΙ ΑΡΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΘΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ,
ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.
Συγκεκριμένα, στον δικό μας δήμο Ν. Ηρακλείου Αττικής εμείς ως
Πολίτες δεν έχουμε καμμία ενημέρωση επί του θέματος παρ’ όλο που την
ζητήσαμε επισήμως και εγγράφως όπως νόμος ορίζει με την συστημένη
μας επιστολή PD132928341GR/24-4-2012 ( σχετ. 8 ). Συνεπώς, σε
καμμία περίπτωση δεν μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι ακόμα και αυτή η
ακεραιότητα των εκλογικών καταλόγων και η εγκυρότητα τους έχει
αδιαμφισβητήτως διασφαλισθεί.
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ΕΠΕΙΔΗ δεν έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία περί τελέσεως
εκλογών από νόμιμη κυβέρνηση εκλεγμένη από τον Λαό με νόμιμη ψήφο
εμπιστοσύνης βάσει των εντολών του Συντάγματος
ΕΠΕΙΔΗ ο πρώτος των καταγγελλομένων αρνείται να δώσει
πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν υπεύθυνα να στηρίξουμε ή
απορρίψουμε το έργο του και να ασκήσουμε το εκλογικό μας Δικαίωμα
με πλήρη επίγνωση της πραγματικής, βάσει πραγματικών και
αδιαμφισβητήτων δεδομένων, κατάστασης στην Ελλάδα
ΕΠΕΙΔΗ η άρνηση του να παράσχει αυτές τις ζωτικές πληροφορίες
θέτουν όλα τα προεκλογικά προγράμματα άνευ δεσμευτικής βάσης αφού
δεν έχουν ακριβή πληροφόρηση για την κατάσταση που πιθανώς να
παραλάβουν από την απερχόμενη κυβέρνηση και αν υπάρχει δυνατότητα
εφαρμογής των προγραμμάτων για τα οποία δεσμεύονται,
υπονομεύοντας έτσι την μετεκλογική σταθερότητα της Χώρας
ΕΠΕΙΔΗ βάσει των ανωτέρω δεν μπορούμε να κάνουμε επιλογή με
ενημέρωση και πλήρη γνώση των παραγόντων που καθορίζουν το μέλλον
μας και δεσμεύουν την Χώρα μας για τις επόμενες δεκαετίες σύμφωνα με
τα λεγόμενα του πρώτου των καταγγελλομένων
ΕΠΕΙΔΗ άνευ έγκυρης και αξιόπιστης πληροφόρησης ως εκλογείς
είμαστε έρμαια εκβιασμού, εντυπωσιασμού και παραπληροφόρησης και
άρα de facto θύματα εξαπάτησης εκλογέων και υφαρπαγής ψήφου
ΕΠΕΙΔΗ άρνηση διασαφήνισης της ερμηνείας του εκλογικού νόμου όσον
αφορά τον τρόπο επεξεργασίας των αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα
των λευκών, ακύρων, αποχής και ποσοστών κομμάτων κάτω του 3% μας
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αφαιρεί το Δικαίωμα άσκησης του εκλογικού μας Δικαιώματος με τέτοιο
τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει την προσωπική μας Βούληση και
Αυτοδιάθεση στην διακυβέρνηση της Χώρας
ΕΠΕΙΔΗ δεν υπάρχει καμμία έγκυρη διαβεβαίωση περί της ακεραιότητας
των εκλογικών καταλόγων ούτε διαφάνεια για τον έλεγχο αυτών και άρα
υπάρχει βάσιμη και νόμιμη αμφισβήτηση περί νόθευσης των εκλογών
λόγω συμπερίληψης μη νομίμων εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους
ΕΠΕΙΔΗ όλα τα ανωτέρω έχουν επιτραπεί και επιβληθεί από τους
ανωτέρω καταγγελλομένους εις πείσμα των προσκλήσεων μας προς
αυτούς προς διόρθωση
ΕΠΕΙΔΗ εκλογές μη έγκυρες σε συνθήκες αντισυνταγματικές και
αντιανθρωπιστικές συνιστούν αλλοίωση και αδρανοποίηση του
Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος και άρα όσους το επιδιώκουν και το
διατηρούν και το επιτρέπουν /ανέχονται αυτό συνυπαιτίους στην
έκπτωση του Πολιτεύματος μας και άρα ενόχους των αδικημάτων
/εγκλημάτων της Εσχάτης Προδοσίας και των προπαρασκευαστικών
πράξεων Εσχάτης Προδοσίας
ΕΠΕΙΔΗ ακόμα και τώρα μέχρι την κατάθεση της παρούσης τα
εγκλήματα αυτά είναι σε εξέλιξη με σκοπό την περαιτέρω χειροτέρευση
της πολιτικής και πολιτειακής κατάστασης στην Ελλάδα και της
παρατεταμένης αντισυνταγματικότητας ακόμα και μετά της εκλογές της
6ης Μαΐου 2012
ΖΗΤΟΥΜΕ
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Την δίκαια και άμεση τιμωρία των ως άνω αναφερομένων και κάθε
άλλου συνυπαιτίου που προκύψει στην έρευνα σας
Την δικαστική σας προστασία όσον αφορά τα Δικαιώματα μας ως
εκλογείς τουλάχιστον όσον αφορά την παροχή της πληροφόρησης μας
όπως την ζητήσαμε τόσο για τα πεπραγμένα των απελθόντων
κυβερνήσεων Παπανδρέου ( συμπεριλαμβανομένης και αυτής του
εντεταλμένου του Λ. Παπαδήμου ) όσο και για την στατιστική ανάλυση
των λευκών-ακύρων –αποχής στην κατανομή εδρών του κοινοβουλίου
Την δικαστική σας προστασία περί του διορισμού υπηρεσιακής
κυβέρνησης
Την δικαστική σας προστασία όσον αφορά την εγκυρότητα των
εκλογικών καταλόγων καθώς και τις εκλογικής διαδικασίας
Την ενεργοποίηση κάθε κατεπείγουσας διαδικασίας λόγω του επείγοντος
του θέματος και της σοβαρότητας του διακυβεύματος στις 6 Μαΐου 2012
Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου Δικαιώματος μας,
Οι καταγγέλλοντες
1. Όλγα Γ. Γεριτσίδου
2. Τάνυα-Μαρία Γεριτσίδου
3. Αλέξιος Μαυρουδάκης
4. Ελένη Λέκκα
5. Νιόβη Ιωάννου
6. Κωνσταντίνα Μπαχξεβάνη
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7. Φρύνη Γαζή
8. Ευδοξία Λεντζάκη
9. Ευδοξία Διπλάρη
10. Εμμανουήλ Ιωάννου
11. Βησσαρίων Μουρούκης
Σχετικά :
απλά φωτοαντίγραφα των :
1. εξώδικη, πρόσκληση σε ενημέρωση και απολογισμό εν όψει
εκλογών, αρ. επ. 3504Β
2. εξώδικη, πρόσκληση σε ενημέρωση και απολογισμό εν όψει εκλογών,
αρ. επ. 3487Β
3. παροχή διευκρινήσεων ζωτικών για άσκηση εκλογικού Δικαιώματος ,
αρ. πρωτ. 3137/24-4-2012
4. παροχή διευκρινήσεων ζωτικών για άσκηση εκλογικού Δικαιώματος ,
αρ. πρωτ. 3138/24-4-2012
5. παροχή διευκρινήσεων ζωτικών για άσκηση εκλογικού Δικαιώματος ,
αρ. πρωτ. 1948/24-4-2012
6. παροχή διευκρινήσεων ζωτικών για άσκηση εκλογικού Δικαιώματος ,
αρ. πρωτ. 1949/24-4-2012
7. διαγραφή εκλογέων λόγω ανάκλησης των αποφάσεων καθορισμού
της ιθαγένειας τους, αρ. πρωτ. 15695/23-4-2012
8. διαβεβαίωση ακεραιότητας εκλογικής διαδικασίας ,
PD132928341GR/24-4-2012
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