
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
11-2-2013 μ.Χ.

Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ - ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΓΑΝΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΝΤ, ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ

ΤΟ ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΔΝΤ
ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο διεθνούς φήμης Οικονομολόγος Ολιβιέ Μπλανσάρ, Διευθυντής του Ερευνητικού Τμήματος
 του ΔΝΤ, σε 43σέλιδη Έκθεσή στις 3-1-2013 ομολογεί το ΛΑΘΟΣ που σκότωσε την ελληνική οικονομία, 

τους Έλληνες και την ίδια τελικά την Ελλάδα, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα Γιγάντιο Εθνικό Συλλαλητήριο, 
που θα απαιτήσει Επανόρθωση, με Διαγραφή του Χρέους και Άρση της Λιτότητας

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ
   Πρόσφατα, με τον ερχομό του νέου έτους, ομολογήθηκε επιτέλους από το ΔΝΤ 
το μεγάλο και εγκληματικό λάθος της συνταγής σκληρής, επιθετικής λιτότητας, 
που εφάρμοσε εν ψυχρώ στην Ελλάδα, σαν να ήταν πειραματόζωο, χωρίς καμμία 
εξασφάλιση επιτυχίας και επαναφοράς, χωρίς καμμία επικαιροποίηση του μοντέλου 
εφαρμογής,  χωρίς  καμμία  φρέσκια  μελέτη  των  επιπτώσεων,  χωρίς  ευαισθησία 
ανθρωπιάς και ετοιμότητα επανόρθωσης!
   Συγκεκριμένα ο ίδιος ο Διευθυντής του Ερευνητικού Τμήματος του ΔΝΤ Ολιβιέ 
Μπλανσάρ, έδωσε στη δημοσιότητα - μαζί με τον επίσης Οικονομολόγο του ΔΝΤ 
Ντανιέλ Λι - μια  μελέτη  με τίτλο «       Τα λάθη των προγνωστικών ανάπτυξης και οι  

 »δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές , στην οποία ομολογείται ότι το ΔΝΤ, η Ε.Ε. και η 
ΕΚΤ,  ολόκληρη  δηλαδή  η  Τρόικα, έκαναν  ένα  σοβαρό  λάθος στους 
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υπολογισμούς τους, υποτιμώντας τις καταστροφικές συνέπειες της σφοδρής 
λιτότητας  στην  Ελλάδα και  σε  άλλες  υπερχρεωμένες  χώρες,  όσον  αφορά  την 
περιβόητη Ανάπτυξη! Δείτε την σχετική μελέτη εδώ: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1301.pdf 

   Την ίδια μέρα μάλιστα, 3/1/2013,  η «Ουάσιγκτον Ποστ» σπεύδει και επισημαίνει 
με δημοσίευμά της το «mea culpa», το «Καταπληκτικό λάθος του ΔΝΤ» για την 
Ελλάδα!  http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/01/03/an-amazing-mea-culpa-from-the-imfs-
chief-economist-on-austerity/

ΤΟ ΛΑΘΟΣ
   Σύμφωνα με  την  μελέτη,  ο λάθος  υπολογισμός   οφείλεται  στον  λεγόμενο 
«πολλαπλασιαστή», έναν δείκτη που δείχνει  πόσο πέφτει  η Ανάπτυξη,  το ΑΕΠ, 
όταν μειώνονται κατά κάποιο ποσοστό οι Δημόσιες Δαπάνες (περικοπές) ή αυξάνεται 
η Φορολογία!
   Από το 1970 (!!!)  μέχρι το 2007, οι «ατσίδες» του ΔΝΤ που χρυσοπληρώνονται 
μάλιστα,  είχαν  υπολογίσει  ότι  εάν  μειωθούν  οι  Δημόσιες  Δαπάνες  (γίνουν 
περικοπές) κατά 1% ή αυξηθεί η Φορολογία επίσης κατά 1%, τότε η Ανάπτυξη 
πέφτει κατά 0,5%...
   Αυτό  το  0,5% το  έκαναν  πολλαπλασιαστή,  εργαλείο  δηλαδή  για  να  βλέπουν 
ανάλογα με τις  Συνταγές τους, τι μείωση θα προκαλούνταν στο ΑΕΠ μιας χώρας…

   Αυτόν τον πολλαπλασιαστή εφάρμοσαν τυφλά στην Ελλάδα, όταν μάλιστα - και 
όπως  αποκάλυψε  σχετικά  το  γαλλικό  περιοδικό  Marianne -  το  ίδιο  το  ΔΝΤ,  τον 
Οκτώβριο  του  2012,  σε  Έκθεσή  του  με  τίτλο  «Πανόραμα  της  Παγκόσμιας 
Οικονομίας»,  αναφέρει  ότι  στις  σημερινές  συνθήκες,  οι  πολλαπλασιαστές 
διαμορφώνονται  από 0,9 έως και  1,7!  Άρα  διπλάσια και  τριπλάσια από τον 
πολλαπλασιαστή του Προγράμματος «Ελλάδα»…
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«ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΝΤ»
                                   Marianne, 19 Ιανουαρίου 2013

Δείτε  το  σχετικό  δημοσίευμα  του  Marianne εδώ: 
http://www.marianne.net/L-incroyable-erreur-des-experts-du-
FMI_a225822.html 

   Δηλαδή για κάθε 1 ευρώ που κόβουν σε 
μισθούς  και  συντάξεις,  το ΑΕΠ μειώνεται 
κατά 1,7 ευρώ! Αυξάνοντας την απόσταση 
Χρέους – ΑΕΠ και άρα το Χρέος, κατά 0,7 
ευρώ, για κάθε 1 ευρώ περικοπών! Σκέτος 
εφιάλτης! Και όμως η πραγματικότητα είναι 
πολύ  χειρότερη  και  από  αυτήν  ακόμη  την 
τραγική  διαπίστωση,  όπως  θα  δούμε 
παρακάτω,  ανιχνεύοντας  τον  πραγματικό 
πολλαπλασιαστή που ισχύει στην Ελλάδα…

   Τι  σημαίνει  αυτό;  Ότι  το ΔΝΤ  και  η 
ΤΡΟΪΚΑ,  με  την  ωμή  Συνταγή  που 
εφάρμοσαν  εκβιαστικά  στην  Ελλάδα, 
προκάλεσαν  τριπλάσια  Ύφεση  από όση 
αρχικά υπολόγιζαν!

   Εγκλημάτησαν  ατιμωρητί  μέχρι  τώρα 
κατά  της  Ελλάδας  και  των  Ελλήνων, 
προκαλώντας  τρομακτική  και  άνευ 
προηγουμένου  Ύφεση,  προξενώντας 
οικονομική,  κοινωνική  και  οικογενειακή 
«γενοκτονία» του Πληθυσμού! Με χιλιάδες 
αυτοκτονίες,  χιλιάδες  αστέγους,  εκατοντάδες  χιλιάδες  απολύσεις  και 
εκατομμύρια νεόπτωχους! Τέτοια καταστροφή είχε να συμβεί στην χώρα μας 
από τον καιρό της Ναζιστικής Κατοχής 1941-1944! Δείτε «Μαύρη Βίβλος της Κατοχής»
http://library.antibaro.gr/text/History/1940/Mavri_Vivlos_Katochi  s.pdf  

ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ

Ντοκουμέντο «πολλαπλασιαστών» από το «Πανόραμα για την Παγκόσμια Οικονομία» του ΔΝΤ, Οκτώβριος 2012
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   «Με πολλές  οικονομίες  σε λειτουργία  δημοσιονομικής  εξυγίανσης,  η συζήτηση 
μαίνεται  σχετικά  με  το  μέγεθος  των  δημοσιονομικών  πολλαπλασιαστών.  Όσο 
μικρότεροι  είναι  οι  πολλαπλασιαστές,  τόσο  λιγότερο  δαπανηρή  η  δημοσιονομική 
εξυγίανση. Την ίδια στιγμή, η δράση έχει απογοητεύσει ορισμένες οικονομίες στην 
επιχείρηση  δημοσιονομικής  εξυγίανσης.  Έτσι,  ένα  φυσικό  ερώτημα  είναι  αν  οι 
αρνητικές  βραχυπρόθεσμες  επιπτώσεις  των  φορολογικών  περικοπών  ήταν 
μεγαλύτερες  από  τις  αναμενόμενες,  επειδή  οι  δημοσιονομικοί  πολλαπλασιαστές 
είχαν υποτιμηθεί. Αυτό το πλαίσιο ρίχνει φως σε αυτά τα θέματα με διεθνή στοιχεία. 
Η  κύρια  διαπίστωση,  με  βάση  τα  στοιχεία  για  28  οικονομίες,  είναι  ότι  οι 
πολλαπλασιαστές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προβλέψεων για 
την ανάπτυξη είναι συστηματικά πολύ χαμηλοί από την έναρξη της Μεγάλης 
Ύφεσης, από 0,4 έως 1,2, ανάλογα με την πηγή πρόβλεψης και τις ιδιαιτερότητες 
των  εκτιμήσεων  της  προσέγγισης.  Άτυπα  στοιχεία  δείχνουν  ότι  οι 
πολλαπλασιαστές  που  σιωπηρά  χρησιμοποιούνται  για  να  δημιουργηθούν 
αυτές οι προβλέψεις είναι περίπου 0,5. Έτσι οι πραγματικοί πολλαπλασιαστές 
μπορεί να είναι υψηλότεροι, στο εύρος  από 0,9 έως 1,7»! Δείτε το στη σελίδα 41 του 
«World Economic outlook - October 2012»  του ΔΝΤ http  ://  www  .  imf  .  org  /  external  /  pubs  /  ft  /  weo  /2012/02/  pdf  /  text  .  pdf  

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΣΟΚΑΡΕΙ

Επίσημος Πίνακας ΧΡΕΟΥΣ και ΑΕΠ που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών 
στην Εισηγητική Έκθεση για τον Προϋπολογισμό του 2013 - Βουλή των Ελλήνων Φθινόπωρο 2012

  Στον επίσημο Πίνακα που δημοσιεύουμε, καταφαίνεται η τρομακτική αλήθεια της 
Εθνικής Καταστροφής, που επέφερε η σκληρή και  απάνθρωπη λιτότητα,  οι 
αψυχολόγητες περικοπές και οι σαρωτικοί φόροι, που απαίτησε εκβιαστικά το 
ΔΝΤ και η ΤΡΟΪΚΑ και δυστυχώς συνεχίζονται ως τώρα, με νέα «τρύπα» ήδη 305 
εκατομμυρίων ή έλλειμμα 7% στα έσοδα Ιανουαρίου 2013! 
Δείτε  τον  Πίνακα,  στη  σελίδα 65  της  Εισηγητικής  Έκθεσης  για τον Προϋπολογισμό  http://www.minfin.gr/content-
api/f/binaryChannel/minfin/datastore/23/78/55/23785536b0ff793c788edcb81129a634e74727d7/application/pdf/%CE
%95%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%88%CE%BA
%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7+2013.pdf 

   Συγκεκριμένα από τον παραπάνω Πίνακα του Υπουργείου Οικονομικών, που 
κατατέθηκε το Φθινόπωρο του 2012 στη Βουλή, προκύπτει ότι:

1.  Το  ΧΡΕΟΣ από το 2008 αυξήθηκε κατά  83 δις ευρώ ως το 2013,  παρά τα 
μέτρα περικοπών!

2. Το ΑΕΠ από το 2008 μειώθηκε κατά 50 δις ευρώ ως το 2013, χάρη στα μέτρα! 
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(Εάν προσθέσουμε και άλλα 20 δις ευρώ, που έπρεπε φυσιολογικά να ανέβει το ΑΕΠ 
εάν  δεν  παρενέβαινε  το  ΔΝΤ,  τότε  είμαστε  συνολικά  70  δις  ευρώ  πίσω  σε 
Ανάπτυξη! Και δεν μιλάει κανείς!)

3.  Συνεπώς  η απόσταση ΧΡΕΟΥΣ-ΑΕΠ έχει αυξηθεί  ιλιγγιωδώς κατά 133 δις 
ευρώ! Από μόλις 30 δις που ήταν το 2008!

4.  Έτσι  τελικά το  ΧΡΕΟΣ  γιγαντώθηκε  στο  189,1%*  του  ΑΕΠ για  το  2013 
καθιστώντας όχι απλώς αναποτελεσματικά, αλλά καταστροφικά με «πυρηνική 
κεφαλή» τα μέτρα!

5. Η εκτιμώμενη συνολική διαφορά ΧΡΕΟΥΣ - ΑΕΠ θα είναι 163 ολόκληρα δις 
ευρώ από το 2008 ως το τέλος του 2013! Άλλο ένα ΑΕΠ...

   Δηλαδή χάρη στην παντελώς αδικαιολόγητη προσφυγή της χώρας στο ΔΝΤ, 
με το ΧΡΕΟΣ στο 120% σχεδόν του ΑΕΠ το 2009, η Ελλάδα έφτασε στο τραγικό 
αποτέλεσμα να εκτινάξει με πυραυλική ορμή το ΧΡΕΟΣ στο 190%* σχεδόν του 
ΑΕΠ το  2013,  παρά  τα  μέτρα,  τα  κουρέματα,  τις  περικοπές  δαπανών  και  τα 
«χαράτσια»,  επειδή  ακριβώς  εφάρμοσε  το  Πρόγραμμα  Δημοσιονομικού 
Εκτροχιασμού και  Αυτοκτονικής Λιτότητας του ΔΝΤ! Ανεβάζοντας ταυτόχρονα την 
Ανεργία  της  Ελλάδας  στο  26,8% ως  τώρα,  τη  μεγαλύτερη  σε  ολόκληρη  την 
Ευρώπη…  
(*  Στο  νέο  επικαιροποιημένο  Μεσοπρόθεσμο  που  κατατέθηκε  στη  Βουλή  την  ώρα  που 
γράφονται αυτές οι γραμμές, η νεότερη εκτίμηση από το Υπουργείο Οικονομικών είναι πως το 
Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί το 2013 στα 318 δισ. ευρώ ή στο 
174,2% του ΑΕΠ, στοιχεία όμως, που όπως σημειώνει το ίδιο το Υπουργείο είναι διαφορετικά 
από  το  τελικό  δημοσιονομικό  αποτέλεσμα  και  από  τον  υπολογισμό  της  Ελστάτ,  που 
διαφαίνεται στον παραπάνω επίσημο Πίνακα που δημοσιεύουμε και απηχεί - όπως οφείλουμε 
να τονίσουμε - και την κατά το δυνατόν πραγματική εικόνα 
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/8043c8db-7327-45f6-9268-70d7924e8bbc) 

2,35 Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
   Όπως προκύπτει  από  τον  παραπάνω πίνακα,  εάν  συγκρίνουμε  τη  μείωση 
Δαπανών  της  Γενικής  Κυβέρνησης  και  τις  αντίστοιχες  μειώσεις  ΑΕΠ  που 
προκλήθηκαν  από αυτό,  τότε  έχουμε  γυμνή  την  τρομακτική  αλήθεια και  τους 
αληθινούς  αριθμούς-εφιάλτες,  τους  τραγικούς,  πραγματικούς  πολλαπλασιαστές 
που βύθισαν και βυθίζουν την Ελλάδα στο χάος! Έτσι:

Το 2009-2010 ο πολλαπλασιαστής είναι 0,720
Το 2010-2011 ο πολλαπλασιαστής είναι 3,366
Το 2011-2012 ο πολλαπλασιαστής είναι 2,135
Το 2012-2013 ο πολλαπλασιαστής είναι 3,184

    Επομένως ο  μέσος όρος του πολλαπλασιαστή από τη στιγμή που η Ελλάδα 
εφάρμοσε προκαταβολικά ή αναδρομικά τα μέτρα λιτότητας ΔΝΤ- ΤΡΟΪΚΑΣ είναι 

2,35
    Το  2,35  όμως  είναι  ένας  άνευ  προηγουμένου  καταστροφικός 
πολλαπλασιαστής,  ένας  συντελεστής  «Αρμαγεδών»! Γιατί  το  2,35 είναι  4,7 
φορές παραπάνω καταστροφή,  από το 0,50 που μας υπολόγισε το ΔΝΤ!!!
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Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
   Και άρα ο μαθηματικός τύπος της Οικονομικής Καταστροφής των λαών και 
οικονομιών που αγγίζει το ΔΝΤ, είναι βάση της ελλαδικής πραγματικότητας:

Για κάθε 1 ευρώ περικοπών, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2,35 ευρώ
και το ΧΡΕΟΣ αυξάνεται κατά 1,35 ευρώ σε σχέση με το ΑΕΠ

ΣΥΝΤΑΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  Επομένως εδώ βρίσκεται όχι μόνο η συνταγή καταστροφής, αλλά και η συνταγή 
θεραπείας, εάν αντιστρέψουμε τα δεδομένα, ώστε

Για κάθε 1 ευρώ αυξήσεων, το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,35 ευρώ
και το ΧΡΕΟΣ θα μειωθεί κατά 1,35 ευρώ σε σχέση με το ΑΕΠ

   Επειδή  σπουδαιότερος όλων είναι ο δείκτης ΑΕΠ, παρά ο δείκτης ΧΡΕΟΣ. 
Αφού το ΑΕΠ είναι η «βενζίνη» μιας Οικονομίας και το Χρέος τα «χιλιόμετρα». Εάν 
έχεις  «βενζίνη»  δεν  σε  απασχολεί  τόσο  η  απόσταση…  Εάν  όμως  αδειάσεις  το 
ντεπόζιτο, τότε δεν κάνεις βήμα…
   Τέλος  επίσης  σημαντική  είναι  η  διαπίστωση  ότι  για  να  έχεις  περισσότερη 
«βενζίνη»,  χρειάζεσαι  περισσότερο  Τουρισμό,  περισσότερες  Εξαγωγές, 
περισσότερη εσωτερική κατανάλωση, περισσότερες θέσεις εργασίας.  Τα δύο 
πρώτα απαιτούν  δικό σου Νόμισμα για  να έχεις  δυνατότητα  υποτίμησης,  χωρίς 
περικοπές μισθών και συντάξεων. Τα δύο δεύτερα, απαιτούν αυξήσεις μισθών και 
συντάξεων, τουλάχιστον στο ύψος του πληθωρισμού και  εσωτερικές επενδύσεις, 
δηλαδή παραγωγικές και μεταποιητικές μονάδες ή Επιχειρήσεις ώστε να καλυφθεί 
από εσωτερική ποιοτική παραγωγή η ζήτηση εισαγώμενων ως τότε προϊόντων. Και 
σε αυτό βοηθά το Εθνικό Νόμισμα (έστω και ως Εσωτερικό Νόμισμα χωρίς να βγει 
καταρχήν  η  χώρα  από  το  Ευρώ),  η  ύπαρξη  Κρατικής  Αναπτυξιακής  και 
Στεγαστικής  Τράπεζας και  η  ρύθμιση  ΦΠΑ,  ώστε  τα  εισαγόμενα  να  είναι 
ακριβότερα από τα εγχώρια…

ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ 16,6 ΜΟΝΑΔΕΣ
   Ως προς το μείζον θέμα της εκρηκτικής Ανεργίας στην Ελλάδα, από τα επίσημα 
στοιχεία  της  ΕΛΣΤΑΤ  http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0101 
έχουμε:

Δεκ.  2009    Ανεργία   10,2%
Δεκ.  2010    Ανεργία   14,8%
Δεκ.  2011    Ανεργία   21,0%
Οκτ.  2012    Ανεργία    26,8%

                                                                                  

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ 2,35
Για κάθε 1 ευρώ περικοπών, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2,35 ευρώ
και το ΧΡΕΟΣ αυξάνεται κατά 1,35 ευρώ σε σχέση με το ΑΕΠ

Ευρώ
περικοπών

 ΑΕΠ     -2,35  ευρώ

 ΧΡΕΟΣ  +1,35  ευρώ
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   Άρα η Αύξηση Ανεργίας από την Κρίση και την Εφαρμογή των προκαταβολικών ή 
αναδρομικών σκληρών μέτρων Μέτρων ΔΝΤ σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είναι:

16,6 μονάδες

   Σε  αριθμούς,  οι  Άνεργοι  από  505.110  άτομα  τον  Δεκέμβριο  του  2009, 
αυξήθηκαν σε 1.345.715 άτομα τον Οκτώβριο του 2012! Δηλαδή αυξήθηκαν κατά 
840.605 εξαιτίας της Κρίσης!

Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ
   Σύμφωνα με τα προηγούμενα λοιπόν στοιχεία, δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής 
2,35 προκάλεσε αύξηση Ανεργίας κατά 16,6 μονάδες και κατά 840.605 Ανέργους! 
Αφού  συνυπολογιστεί  ότι  στην  ίδια  τριετία,  από  το  2010  έως  και  το  2012, 
περικόπηκαν 23,243 δις ευρώ, τότε συνάγεται ότι:

Για κάθε 1 δις ευρώ περικοπών στην Ελλάδα,
αυξάνεται η Ανεργία κατά 0,714 μονάδες ή κατά 36.166 Ανέργους

      Το  παραπάνω  όμως  μπορεί  να  μεταφραστεί  και  ως  εξής,  ανατρέποντας 
εσφαλμένες εντυπώσεις και σημαίνοντας συναγερμό στην κοινωνία αφού:

Για κάθε περικοπή μισθών ύψους 1 δις σε Δημοσίους Υπαλλήλους,
χάνουν τη δουλειά τους 36.166 άτομα στον ιδιωτικό τομέα! 

ΓΙΓΑΝΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΝΤ
για τη Διαγραφή του Χρέους και την Άρση της Λιτότητας

   Από όλα τα παραπάνω εφιαλτικά και δυστυχώς πραγματικά συμπεράσματα και 
τύπους, είναι πλέον φανερό το μέγεθος της «πυρηνικής καταστροφής» που έχει 
συντελεστεί  από ΔΝΤ και  ΤΡΟΪΚΑ  στην  πατρίδα  μας!  Οι  πλέον  «ειδικοί»,  οι 
πλέον «σοφοί», οι πλέον «οικονομολόγοι», οι πλέον πλουσιοπάροχα αμειβόμενοι, οι 
καταστροφείς  τόσων  και  τόσων  χωρών  και  λαών,  εφάρμοσαν  στην  Ελλάδα 
Συνταγή «Άουσβιτς»!

   Το  ΔΝΤ  κατέστρεψε  σαν  άλλος  «Χίτλερ»  την  Ελλάδα,  διατάζοντας 
αλλεπάλληλες  περικοπές  και  αλλεπάλληλους  φόρους,  γιατί  κάθε  τόσο «δεν 
έβγαινε το ανόητο Πρόγραμμα» και υπήρχε ως τώρα συνεχώς  «μαύρη τρύπα» 
στα Έσοδα του Κράτους,  αφού πρώτα δολοφόνησαν  εν  ψυχρώ τα  έσοδα των 
πολιτών!

  ΔΝΤ  και  ΤΡΟΪΚΑ,  εκβιάζοντας  Κυβερνήσεις  και  Βουλευτές,  κραδαίνοντας 
απειλητικά τις «δόσεις», διέπραξαν στυγνότατο έγκλημα κατά της Ελλάδας και 
των Ελλήνων και οφείλουν να το «διορθώσουν» αμέσως!

                                                                                  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ - ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Για κάθε 1 δις ευρώ περικοπών, αυξάνεται η Ανεργία κατά 0,714 μονάδες

ή κατά 36.166 Ανέργους, σύμφωνα με την τραγική ελλαδική πραγματικότητα

ΔΙΣ Ευρώ
περικοπών

ΑΝΕΡΓΙΑ  +0,714 μονάδες  
                                 ή

ΑΝΕΡΓΟΙ  +36.166 άτομα
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     Με άμεση Διαγραφή του Χρέους στο 60% τουλάχιστον του ΑΕΠ μας!
   Με άμεση άρση και ακύρωση του ολέθριου Προγράμματος «γενοκτονικής» 
Λιτότητας, που  κατέστρεψε  την  Ελληνική  Οικονομία  και  εκτίναξε  Χρέος, 
Ανεργία, Απελπισία και «μαύρες τρύπες», κάνοντας όχι μόνο μάταιες, αλλά και 
καταστροφικές όλες τις αιματηρές θυσίες και στερήσεις του Ελληνικού Λαού!

   Αλλά αυτά θα γίνουν μόνο εάν τα ζητήσουμε, όλοι μαζί οι Έλληνες, σε ένα 
γιγάντιο,  πρωτόγνωρο,  τεράστιο Εθνικό Συλλαλητήριο για τη Διαγραφή του 
Χρέους και την Άρση της Λιτότητας!

   Σε ένα Εθνικό Συλλαλητήριο,  με ενωμένους και αδελφωμένους όλους μαζί 
τους Έλληνες! Με μια Ιδέα, τη διαγραφή Χρέους και την άρση Λιτότητας και μια 
Σημαία, τη γαλανόλευκη! 

   Σε  ένα  Εθνικό  Συλλαλητήριο  στην  Αθήνα,  όπου  θα  μετέχουν  όλα  τα 
δημοκρατικά Κόμματα (και γιατί όχι και η ίδια η Κυβέρνηση και η Αξιωματική 
Αντιπολίτευση), όλοι οι Φορείς, οι Οργανώσεις, τα Συνδικάτα, οι Ομοσπονδίες, 
οι  Σύλλογοι,  οι  Αγρότες,  οι  Φοιτητές,  οι  Μαθητές,  οι  Εκπαιδευτικοί,  οι 
Συνταξιούχοι,  οι  Κληρικοί,  οι  Στρατιωτικοί,  οι  Αστυνομικοί,  όλοι  μαζί   οι 
Έλληνες, με την Ελληνική Σημαία να κυματίζει ενωτικά σε όλες τις καρδιές, σε 
όλα τα ΜΜΕ του κόσμου!

   Σε ένα Εθνικό Συλλαλητήριο-σταθμό στην νεότερη Ιστορία της Ελλάδας και 
της Ευρώπης,  τέτοιο ώστε να περάσει σαν το μεγαλύτερο του Κόσμου στο 
Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες!

   Τέτοιο ώστε να αφαιρέσει κάθε επιχείρημα, κάθε δισταγμό, κάθε εμπόδιο 
από  το  να  διαγραφεί  το  Χρέος,  να  αναπνεύσει  ο  Προϋπολογισμός,  να 
σταματήσει η Λιτότητα και να επανέλθει η Αξιοπρέπεια, η Ελπίδα, η Εργασία 
και το Χαμόγελο ξανά σε όλους τους Έλληνες!
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   Θα είναι πραγματικά αδικαιολόγητος όποιος λείψει! Όποιος δεν στηρίξει και 
δεν  υποστηρίξει  μια  ενωτική  Εθνική  Προσπάθεια,  μια  «Εθνική  Ελλάδος» 
ασχέτως  σε  ποια  τοπική  «ομάδα»  ή  «κόμμα»  ή  δημοκρατική  εννοείται 
«ιδεολογία» ανήκει ή ασπάζεται!

   Το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για όλους! Για Κυβέρνηση και για Αντιπολίτευση! 
Για  τους  μεν  και  τους  δε!  Για  Δημοσίους  και  Ιδιωτικούς  Υπαλλήλους!!  Για 
Επιχειρηματίες και Εργαζόμενους! Για το παρόν και το μέλλον! Για εμάς και τα παιδιά 
μας! Και πάνω απ’ όλα για την ίδια την πληγωμένη, μα πάντα δυνατή και περήφανη 
χώρα μας!

    Αρχική  πρόταση  της  ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  στο 
facebook,  όπου  ξεκίνησε  η  Ιδέα,  ήταν  το  Γιγάντιο 
Εθνικό Συλλαλητήριο για τη Διαγραφή του Χρέους να 
γίνει την  Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, ανήμερα της  Αγίας 
Φιλοθέης, στις  12  το  μεσημέρι  στην  Αθήνα,  με 
επίκεντρο  το  Σύνταγμα,  ώστε  να  μπορούν  αν 
συμμετάσχουν  όλοι,  ακόμα  και  τα  Σχολεία  και  ο 
Κλήρος  και  όλες  οι  Ενορίες  και  όλοι  οι  Πολίτες 
όπου θα μπορούν να φθάσουν από κάθε γωνιά και 
άκρη της Ελλάδας όπως επιβάλλεται, ταξιδεύοντας 
με λεωφορεία, τρένα και πλοία από τη νύχτα ακόμη!
   Η δεύτερη εναλλακτική και τελική ημερομηνία, είναι η ΤΡΙΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, η 
ημέρα που ο ίδιος ο Αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας  Αλέξανδρος Υψηλάντης 
κηρύσσει  επίσημα την Έναρξη της Επανάστασης στο Ιάσιο,  στον Ι.  Ν.  των 
Αγίων Τριών Ιεραρχών και ευλογείται η Σημαία, το Ξίφος και ο Αγώνας από 
τον Μητροπολίτη Ιασίου Βενιαμίν, εν μέσω ασταμάτητων κωδωνοκρουσιών, 
βαγιών και μυρτιών, αμέτρητων δακρύων, λυγμών και αναφιλητών του λαού 
και την ιαχή «Ελευθερία ή Θάνατος», στις 26-2-1821!
   Σε κάθε περίπτωση όμως χρειάζεται Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση και όλοι οι 
αρμόδιοι, φορείς  και ιδιώτες, να βοηθήσουν ώστε να γίνουν εάν είναι δυνατόν 
ΔΩΡΕΑΝ όλες οι μετακινήσεις ή τουλάχιστον στο κόστος, αφού η συντριπτική 
πλειοψηφία των Ανέργων αδελφών μας θέλει να παραβρεθεί 
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   Όπως  τονίζεται  και  στο  αρχικό  μήνυμα  της  ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
http://www.noiazomai.net/sylxreos.html το Συλλαλητήριο θα είναι  για όλο το Έθνος και με 

όλους μαζί τους Έλληνες ενωμένους και αδελφωμένους!
   Δε θα στρέφεται ούτε κατά της Κυβέρνησης, ούτε κατά της 
Βουλής,  ούτε  κατά  των  Κομμάτων,  ούτε  κατά  κανενός 
άλλου στην Ελλάδα, αλλά θα στρέφεται προς τα έξω, προς 
το ΔΝΤ, την ΤΡΟΪΚΑ,  την Διεθνή Κοινότητα και κυρίως τα 

ξένα ΜΜΕ, ώστε να περάσει διεθνώς η εικόνα της ειρηνικής, 
ενωμένης  και  αποφασιστικής  Ελλάδας,  που  ζητά  τα  αυτονόητα,  μετά  τα 
τρομερά πειράματα-θανάτου του ΔΝΤ στην χώρα μας!
   Δεν θα πολιορκηθεί,  ούτε  καν θα «μουτζωθεί»  η  Βουλή,  δεν θα αγγιχτεί 
μάρμαρο,  δεν  θα  ραγίσει  βιτρίνα,  επειδή  ό,τι  πολυτιμότερο  έχουμε  είναι  ο 
Πολιτισμός,  η  Αξιοπρέπεια  και  η  Ελευθερία  μας,  αυτά  που  διδάξαμε  την 
ανθρωπότητα,  αυτά  που  χαιρετούν  Ισπανοί  μαθητές,  που  μας  επιβάλουν 
αποφασιστική, αλλά πολιτισμένη συμπεριφορά σε χειρονομίες και συνθήματα!
   Η  εικόνα  της  Ελλάδας,  που 
χρειάζεται τόσο τον Τουρισμό και 
τον  Φιλελληνισμό,  πρέπει  να 
μείνει αλώβητη, από κάθε ανοησία, 
μικρότητα  ή  θερμοκεφαλισμό!  Και 
μάλιστα να βγει ενισχυμένη, από το 
μεγάλο  κάλεσμα,  από  αυτή  τη 
μεγάλη  γιορτή  της  Αναγέννησης 
της πατρίδας!
   Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΕΑ! Ας την 
σηκώσουμε ψηλά, να την δει και 
να  την  θαυμάσει  και  πάλι 
ολόκληρη η Οικουμένη!
   Σε  ένα  γιγάντιο,  παλλόμενο, 
δυναμικό,  συγκινητικό,  ενωτικό,  αδελφικό,  ειρηνικό  και  αρχοντικό,  Εθνικό 
Συλλαλητήριο, που θα γράψει την Ιστορία!

   Περιμένουμε την απάντηση για συμμετοχή όλων των παραπάνω Φορέων -
Κυβέρνησης, Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Δημοκρατικών λοιπών Κομμάτων, 
ΑΔΕΔΥ, ΓΕΣΕΕ, Εκκλησίας, Στρατιωτικών-Αποστράτων, Αστυνομικών, ΟΛΜΕ, 
ΔΟΕ, Αγροτών, Εργαζομένων, Εμπόρων, Επιχειρηματιών - όλων, καθώς και 
την μεγάλη κινητοποίηση των Ελλαδικών ΜΜΕ,  που οφείλουν να σταθούν στο 
ξεκάθαρο ύψος ενός μεγάλου εθνικού προσκλητηρίου, ενός μεγάλου εθνικού παλμού 
και να ενημερώσουν, μα και να εμψυχώσουν με καθημερινά, συνεχή αφιερώματα την 
κοινή γνώμη, για την ιστορική κίνηση!

   Όλοι μαζί, στο μεγαλύτερο Συλλαλητήριο του Κόσμου, αποκαλύπτουμε το 
ΛΑΘΟΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ, σταματούμε την ΛΙΤΟΤΗΤΑ!
   Τώρα που υπάρχει η ίδια η δημόσια Ομολογία Λάθους του ΔΝΤ!
   Τώρα, λίγο πριν ξεκινήσει η πολύ σημαντική για  την Ελλάδα Τουριστική Περίοδος!
   Τώρα, πριν θρηνήσουμε και  άλλα  θύματα ενός Πολέμου Αριθμών,  που έχει 
αντίκτυπο  σε  αριθμούς  Ανθρώπων,  σε  πραγματικές  Οικογένειες,  σε  μια 
μακραίωνη, ένδοξη και πραγματική Χώρα!
   Την Ελλάδα των μεγάλων ανατροπών!
   Την Ελλάδα των μεγάλων άθλων!
   Την Ελλάδα των μεγάλων Ελλήνων! 
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Με εκτίμηση
www.ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ.net

ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
                   facebook
noiazomai@gmail.com 

http://www.facebook.com/pages/%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%9F%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97/180205378666097?v=wall
mailto:noiazomai@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%9F%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97/180205378666097?v=wall
http://www.noiazomai.net/sylxreos.html
http://www.noiazomai.net/
http://www.facebook.com/pages/%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%9F%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97/180205378666097?v=wall

