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ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ – ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ EUROGROUP

ΤΟ ΤΣΙΠ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΟΥ ΣΟΚΑΡΕΙ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΤΣΙΠ ΤΗΣ 
ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ! ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΑΝ ID CARD = ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ! 

ΘΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΗΜΠΟΡΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ! Ντοκουμέντο - δέσμευση στο Eurogroup!

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΦΕΡΝΕΙ ΚΑΙ ΤΣΙΠ
   Ένα  ακόμη  φοβερό  Ντοκουμέντο  φέρνει  στο  φως  το  ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ,  που 
εμπεριέχεται  μέσα  στο  αυθεντικό,  στα  αγγλικά,  κείμενο  Υποταγής  που 
απέστειλε  η  Κυβέρνηση  Τσίπρα,  δια  του  Υπουργού  Οικονομικών,  στον 
Πρόεδρο του Eurogroup! 

   Πρόκειται για το περίφημο κείμενο Μνημονικών Μέτρων και Μεταρρυθμίσεων 
που δεσμεύεται ρητά να εφαρμόσει η Κυβέρνηση ενώπιον των Εταίρων και για το 
οποίο θα Αξιολογηθεί Απρίλιο - Μάιο, προκειμένου να λάβει την περίφημη δόση των 
7,2 δισ. ευρώ!
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ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΤΣΙΠ ΑΛΑ ΚΑΡΤ
  Στο εξασέλιδο αυτό κείμενο Μέτρων και συγκεκριμένα στην τελευταία παράγραφο 
περί  Ανθρωπιστικής  Κρίσης,  αναφέρεται  η  Έκδοση  Έξυπνης  Κάρτας  του 
Πολίτη,  η  οποία  περιέχει  ηλεκτρονικό  τσιπ  και  θα  χρησιμοποιείται  ως 
Ταυτότητα  και  για  το  Σύστημα  Υγείας  (περίθαλψη)  και  για  τη  διανομή 
κουπονιών τροφίμων! 

   Στα ασθενέστερα δηλαδή καταρχήν στρώματα του πληθυσμού, που  δεν θα 
μπορούν λόγω ανάγκης να αντιδράσουν  σε αυτό το Ηλεκτρονικό Έκτρωμα και 
Φακέλωμα, που θα φέρει την Τρόικα-Κατάσκοπο μέσα στα πιο προσωπικά δεδομένα 
μας! 

  Σε  μια  νέα,  ηλεκτρονική  σκλαβιά,  όπου  πια  ο  αριθμός  μνημονιακού 
"καταδίκου"  των  Στρατοπέδων  Συγκέντρωσης  -  Υποταγής,  δεν  θα  είναι 
γραμμένη  με  ανεξίτηλο  μελάνι  στο  μπράτσο,  αλλά  στην  Ηλεκτρονική 
Ταυτότητα αρχικά και σε επόμενο εννοείται στάδιο εμφυτευμένη στο ίδιο το δεξί χέρι 
μας που κάνει το σημείο του Σταυρού…

  Γι' αυτό και η αντίδρασή μας πρέπει να είναι γιγάντια τώρα! Πριν καταφέρουν να 
μας περάσουν στα κομπιούτερς του Εφιάλτη!

  Και όπως φαίνεται ολοκάθαρα, η Κυβέρνηση Τσίπρα δεσμεύτηκε να μας βάλει 
το  Τσιπ!  Και  το  Κείμενο  Μέτρων  πέρασε  αμέσως  και  άνευ  εμποδίων  από  το 
Eurogroup...

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
IV.  Ανθρωπιστική  κρίση -  Η Ελληνική κυβέρνηση επιβεβαιώνει  το σχέδιό της για:
• Αντιμετώπιση αναγκών που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση της απόλυτης 
φτώχειας (ανεπαρκή πρόσβαση σε τροφή, στέγη, υπηρεσίες υγείας και της παροχής 
βασικής  ενέργειας)  μέσα  από  ιδιαίτερα  στοχευμένα  μη  χρηματικά  μέτρα  (π.χ. 
κουπόνια τροφίμων ). 
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•  Να  το  πράξει  (η  Κυβέρνηση)  με 
τρόπο  που  να  είναι  χρήσιμο  για  την 
αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης 
και  την  καταπολέμηση  της 
γραφειοκρατίας  /  διαφθοράς  (π.χ. 
έκδοση Έξυπνης Κάρτα του Πολίτη 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
Ταυτότητα,  στο  Σύστημα  Υγείας, 
καθώς  και  για  την  απόκτηση 
πρόσβασης  στο  πρόγραμμα 
κουπονιών τροφίμων κ.λπ.). 

ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
IV.  Humanitarian  Crisis  – The Greek 
government  affirms  its  plan  to:
•  Address  needs  arising  from  the 
recent  rise  in  absolute  poverty 
(inadequate  access  to  nourishment, 
shelter,  health  services  and  basic 
energy provision) by means of highly 
targeted  non-pecuniary  measures 
(e.g. food stamps).

• Do so in a manner that is helpful to the reforming of public administration and the 
fight  against  bureaucracy/corruption (e.g.  the issuance of a Citizen Smart Card 
that can be used as an ID card, in the Health System, as well as for gaining access 
to the food stamp program etc.).

    ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ

www  .  NOIAZOMAI  .  net  

https  ://  www  .  facebook  .  com  /  noiazomaibook   

https://twitter.com/NOIAZOMAInet

noiazomai@gmail.com 
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