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_____________________________________________________________________ 

 

Ιστορικό  

 

Την 17
η
 Ιουνίου 2012 διεξήχθησαν βουλευτικές εκλογές από τις οποίες 

προέκυψε κυβέρνηση συνεργασίας µε πρωθυπουργό τον Αντώνιο Σαµαρά και κατά 

τις οποίες, πάντα σύµφωνα µε τα επίσηµα αρχεία του Κράτους  ( σχετικό 1 ) για τις 

εκλογές εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους ( ήτοι Έλληνες Πολίτες 

φέροντες πλήρη Πολιτικά ∆ικαιώµατα και έχοντες ολοκληρώσει το 18
ο
 έτος της 

ηλικίας τους ) ήταν εννέα εκατοµµύρια εννιακόσιοι πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιοι 

εβδοµήντα (9.952.570). Από αυτούς ψήφισαν έξη εκατοµµύρια διακόσιοι δεκαεπτά 

χιλιάδες (6.217.000) και από τους ψηφίσαντες λευκή ψήφο έριξαν εικοσιπέντε 

χιλιάδες πενήντα τέσσερις (25.054) ψηφοφόροι, η οποία λευκή ψήφος δεν 

προσµετρήθηκε ούτε αντιπροσωπεύθηκε στον υπολογισµό του εκλογικού 

αποτελέσµατος ή στην ερµηνεία της Λαϊκής Εντολής. Σηµειωτέον ότι το σύνολο 

αριθµητικά των ψήφων που ήταν λευκές ήταν αριθµητικά µεγαλύτερες από τις 

λεγόµενες έγκυρες ψήφους υπέρ κοµµάτων όπως το «Κίνηµα ∆εν Πληρώνω» 

(23.734), ΑΝΤΑΡΣΥΑ (20.391), «Ένωση Κεντρώων» (17.191), ΚΚΕ-ΜΛ (7.648), κ. 

ά. Τα οποία βεβαίως προσµετρήθηκαν κανονικά  στον υπολογισµό του εκλογικού 

αποτελέσµατος και επηρέασαν την στατιστική βαρύτητα του συνόλου των ψήφων, σε 

αντίθεση µε τις λευκές ψήφους οι οποίες είχαν την ίδια αντιµετώπιση µε τα άκυρα 

ψηφοδέλτια.  

 

Επειδή ακριβώς ως κοινωνικός επιστήµων ήξερα ότι η κατοχυρωµένη από την 

νοµολογία του Στρασβούργου λευκή ψήφος ερµηνευόµενη ως απόρριψη όλων των 

υποψηφίων ( ενδεικτικά  Ε∆Α∆ : αρ. 27863/05, 28422/05, 28028/05, Νο Φ092.22-

2512-1/1 ) ∆ΕΝ προβλέπεται από τον τρέχοντα εκλογικό νόµο, παρ’ όλο που θα 

έπρεπε βάσει της Συνταγµατικής αρχής περί ίσης αντιµετώπισης έγκυρων ψήφων, 

θέλησα να ερευνήσω την πρόβλεψη του νοµοθέτη για το πώς αντιπροσωπεύεται η µη 

κοµµατική συµπεριφορά του Έλληνα Πολίτη-εκλογέα, που όµως καλείται να εκφέρει 

γνώµη και επιλογή επί των προεκλογικών προτάσεων µέσω της ψήφου του. Η έρευνα 

µου όµως εν τέλει µου αποκάλυψε ένα πολύ πιο εφιαλτικό τοπίο από µία 

αντισυνταγµατικότητα και καταπάτηση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων εντός  του 

εκλογικού νόµου η οποία µε δεδοµένη την κατάσταση που υπάρχει δεν άπτεται καν 

του καταγγελλοµένου εγκλήµατος παρά µόνο ως στοιχείο δολιότητος και έµπρακτης 
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πρόθεσης των συµβαλλοµένων σε αυτό το κεκαλυµµένο αλλά οργανωµένο συνεχές 

έγκληµα : όπως θα παρουσιάσω κατωτέρω, υπηρεσιακά και όπως αποδεικνύεται 

οφθαλµοφανώς από τα επίσηµα στοιχεία είναι σε εξέλιξη µία συστηµατική απάτη 
εις βάρος του Ελληνικού Λαού που αλλοιώνει τόσο την Συνταγµατική 
εξασφάλιση της ∆ηµοκρατικότητας και της πηγής της εξουσίας από τον 
Ελληνικό Λαό όσο και την ίδια την έννοια του κοινοβουλευτισµού, ουσιαστικά 
επιτρέποντας και επιδιώκοντας σειρά πραξικοπηµάτων µε κάλυψη 
ψευδεπίγραφων εκλογών, γεγονός που συνιστά απάτη και λόγω της φύσεως της 

απάτης αυτής όπως θα δείξω κατωτέρω Έσχατη Προδοσία όλων των εµπλεκοµένων. 

 

Έγκαιρα πριν την διεξαγωγή των συγκεκριµένων εκλογών είχαµε αποστείλει 

επιστολή στις αρµόδιες αρχές ως ενεργοί Πολίτες µε την πλήρη βούληση και πρόθεση 

να εκπροσωπούνται στο εκλογικό αποτέλεσµα όσον αφορά την πολιτική µας επιλογή 

και θέση για να λάβουµε ξεκάθαρη απάντηση για το πώς αντιµετωπίζεται η εκλογική 

συµπεριφορά των ψηφοφόρων και το πώς πρόκειται να ερµηνευθεί ( σχετικό 2 ), 

όπου λάβαµε απάντηση περί του αποκλεισµού της λευκής ψήφου στην εκπροσώπηση 

( σχετικά 3 & 4 ) και καµµία απάντηση για το πώς µπορούµε µε τον τρέχοντα 

εκλογικό νόµο να συµπεριφερθούµε ως εκλογείς ώστε να φανεί στατιστικά αλλά και 

πολιτικά ( δηλαδή µε τρόπο που να επηρεάζει τα πολιτικά δρώµενα ) η πλήρης 

απόρριψη όλων των υποψηφίων κοµµάτων, λόγω του ότι κατόπιν έρευνας µας και 

προσπάθειας µας να λάβουµε δεσµεύσεις και απαντήσεις που δικαιούµαστε ως 

Έλληνες Πολίτες και ψηφοφόροι φθάσαµε στο συµπέρασµα ότι καµµία από τις 

επιλογές που παρουσίαζαν τα υποψήφια πολιτικά κόµµατα δεν µας εκπροσωπούσε ή 

εξέφραζε την δική µας πολιτική βούληση ( ενδεικτικά σχετικά 5 & 6 ).  

 

Ενστάσεις περί διαφόρων προβληµάτων σχετικά µε την εγκυρότητα των 

εκλογών της 17
ης

 Ιουνίου 2012 είχαν ανακύψει όχι µόνο σε ανεπίσηµες δηµοσιεύσεις 

προσωπικών τοποθετήσεων Πολιτών αλλά και από επίσηµους εκπροσώπους νοµικής 

εκτιµήσεως/τοποθετήσεως στην Ελλάδα όπως π.χ. η δήλωση του προέδρου ∆.Σ.Α. 

Γιάννη ∆. Αδαµόπουλου σχετικά µε την µη δηµοσίευση των στοιχείων της τελευταίας 

απογραφής από την ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριµένα, κατά την διάρκεια της προεκλογικής 

περιόδου ο πρόεδρος ∆.Σ.Α. ανέφερε χαρακτηριστικά ότι σύµφωνα µε το Σύνταγµα 

οι εκλογές όφειλαν να διεξαχθούν βάσει της απογραφής της 24
ης

 Μαΐου του 2011 

(σχετικό 7) το οποίο, καταµαρτύρησε ο πρόεδρος ∆.Σ.Α. ότι δεν συνέβη µε 

αποτέλεσµα να µην υπάρχει σωστός αριθµός βουλευτικών εδρών σε κάθε περιφέρεια 

και να τίθεται θέµα αντισυνταγµατικότητος.  

 

Επίσης, της ιδίας γνώµης µε άρθρο του στην εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» ήταν και 

ο εκλογολόγος Ηλίας Νικολακόπουλος ( σχετικό 7 ). Επίσης της ιδίας γνώµης ετάχθη 

και ο καθηγητής Συνταγµατικού ∆ικαίου ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 

Άλκης ∆ερβιτσιώτης σε συνέντευξη του στον «Παρατηρητή της Θράκης» (σχετικό 7) 

αλλά και ο συνταγµατολόγος  Γιώργος Σωτηρέλης ( σχετικό 7 ).  

 

Εν συνόλω, δηλαδή, υπήρξε ένσταση και κοινή συµφωνία ότι οι εκλογές εφ’ 

όσον δεν είχαν κατανοµή εδρών σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή θεωρούνται 

άκυρες.  

 

Τότε ήταν, που συνειδητοποίησα ότι το θέµα της απογραφής απτόταν άµεσα 

των εκλογών και µάλιστα µε τον πλέον ζωτικό και νευραλγικό τρόπο αφού η 

αρτιότητα αλλά και οι παράµετροι εντός της απογραφής επηρεάζουν τόσο τον 

εκλογικό χάρτη όσο και την εφαρµογή του εκάστοτε εκλογικού νόµου και 

αποτελέσµατος, εξασφαλίζοντας δηλαδή την πεµπτουσία του ∆ηµοκρατικού µας 
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Πολιτεύµατος, δηλαδή την εξασφάλιση της πλήρους, αντιπροσωπευτικής και 

απόλυτης αποτύπωσης της Λαϊκής Βούλησης και Εντολής η οποία σύµφωνα µε το 

Σύνταγµα δεσµεύει άρρηκτα τους αιρετούς εκπροσώπους – υπαλλήλους ( νόµος 

3126/2003, άρθρο 2 παρ. 3,  άρθρον 13 περ. α΄, άρθρο 263 α ΠΚ και συναφούς 

νοµολογίας ενδεικτικά Μον.Πρωτ.Αθ. 252/2011 ) όσον αφορά τις δράσεις τους ως  

εκτελεστική και νοµοθετική εξουσία και βεβαίως και την εγκυρότητα τους ως 

κρατικούς αξιωµατούχους. ∆ηλαδή, τα στοιχεία της απογραφής είναι ο ακρογωνιαίος 

λίθος εξασφάλισης της λειτουργίας της ∆ηµοκρατίας και εφαρµογής των 

εξασφαλίσεων του Συντάγµατος για Λαϊκή Κυριαρχία ( άρθρο 1 παρ. 2 & 3 Σ ).  

 

Καθ’ ότι γνώριζα ότι επρόκειτο να κατατεθούν ενστάσεις σχετικά µε το θέµα 

της χρήσης της απογραφής 2001 για τις εκλογές της 17
ης

 Ιουνίου 2012, επιδόθηκα 

στην ανάλυση των στοιχείων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών  (σχετικό 1) 

και ανέµενα την δηµοσίευση της απογραφής του 2011 ως την πλέον έγκυρη και 

επικαιροποιηµένη για να πραγµατοποιήσω συγκρίσεις και εκτιµήσεις όσον αφορά την 

αντιπροσώπευση του Ελληνικού Λαού ανά κόµµα, εκλογική συµπεριφορά και 

δυνατότητα επηρεασµού της ερµηνείας της Λαϊκής Εντολής. ∆ηλαδή, ο σκοπός µου 

ήταν να διαπιστώσω στατιστικά εάν τα αποτελέσµατα της τελευταίας εκλογικής 

αναµέτρησης ανταποκρίνονταν στα πραγµατικά στοιχεία του πληθυσµού όσον αφορά 

τους Έλληνες Πολίτες µε πλήρη Πολιτικά ∆ικαιώµατα. Βεβαίως, αναγκάσθηκα να 

περιµένω σχεδόν δύο µήνες για την δηµοσίευση της απογραφής αλλά και την 

σταθεροποίηση των επισήµων αποτελεσµάτων των εκλογών ώστε να µην υπάρχει και 

η παραµικρή απόκλιση στα πρωτεύοντα στοιχεία της έρευνας µου. Στο χρονικό αυτό 

διάστηµα άρχισα να αναλύω και τα στοιχεία που µας παρουσίαζε η απογραφή 2001 

(σχετικό  8) χωρίς όµως να έχω προβεί σε καµµία σύγκριση ακόµα. ∆εν είχα δηλαδή 

ακόµα συνειδητοποιήσει την τεράστια απάτη που ενυπήρχε ατέχνως κρυµµένη σε δύο 

διαφορετικές τράπεζες δεδοµένων αυτές των εκλογικών καταλόγων και των 

απογραφών της ΕΛΣΤΑΤ. 

 

Εν τέλει, η ΕΛΣΤΑΤ δηµοσίευσε τα στοιχεία απογραφής της του 2011 

επίσηµα καταγράφοντας τον νόµιµο πληθυσµό της Ελλάδας εν συνόλω σε εννιά 

εκατοµµύρια εννιακόσιες τρείς χιλιάδες διακόσιους εξήντα οκτώ (9.903.268) (σχετικό 

9), όπου νόµιµος  πληθυσµός κατά την ΕΛΣΤΑΤ ορίζεται ο αριθµός των δηµοτών 

κάθε δήµου της Χώρας ( σχετικά 9 & 10 ). Έχοντας λοιπόν τα στοιχεία που περίµενα 

και έχοντας και τα τελικά στοιχεία των αποτελεσµάτων των εκλογών της 17
ης

 Ιουνίου 

2012, ξεκίνησα να κάνω τις πρώτες βασικές συγκρίσεις ανάµεσα στην τράπεζα 

δεδοµένων της απογραφής 2011 και στην τράπεζα δεδοµένων που είναι οι εκλογικοί 

κατάλογοι, που στατιστικά αποτελούν τον πολιτικά ενεργό πληθυσµό των Ελλήνων, 

σύµφωνα πάντα µε τον ορισµό του Ελληνικού Συντάγµατος ( άρθρο 51 παρ. 3 Σ ), 

ήτοι άρρενες και θήλυς άνω των 18 ετών µε Ελληνική Υπηκοότητα.  

 

Και τότε ξεδιπλώθηκε ανάγλυφο µπροστά µου το εφιαλτικό τοπίο της 

πλήρους ασυµφωνίας µε χοντροειδέστατη αλλοίωση και νόθευση του εκλογικού 

σώµατος, δηλαδή του ενεργού και  νευραλγικού µέρους του Κυρίαρχου Λαού, σε 

τέτοιο ευρύ και εξόφθαλµο επίπεδο που ουσιαστικά χαλκεύεται de facto η Λαϊκή 

Ετυµηγορία κατά το δοκούν, από πολυπληθείς οµάδες ατόµων που είναι αδύνατο να 

δικαιούνται  πραγµατικά να είναι εκλογείς και που συσκοτίζουν, υπονοµεύουν και 

αλλάζουν την Βούληση των Ελλήνων Πολιτών, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά πολιτική 

αστάθεια και ακυβερνησία δεδοµένου ότι είναι µαθηµατικά σίγουρο ότι οι Έλληνες 

Πολίτες δεν πειθαρχούν σε πολιτικές που δεν έχουν πραγµατικά προσυπογράψει µε 

την ψήφο τους. Το αυτό βεβαίως φαίνεται ανάγλυφο και έµπρακτα τόσο από το 

πλήθος προβληµάτων όσον αφορά την ανυπακοή και αντίσταση των Ελλήνων 
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Πολιτών από τον Ιούνιο µέχρι σήµερα αλλά και από το 2010 που ουσιαστικά οι 

κυβερνήσεις έπαψαν να έχουν την παραµικρή σχέση µε την Λαϊκή Βούληση και 

Εντολή.  

 

Η ανωτέρω διαπίστωση φαίνεται άµεσα µε µία απλή σύγκριση αριθµητικής 

φύσεως των επισήµων στοιχείων που προανέφερα που µας περιγράφουν ένα 

σουρεαλιστικό τοπίο που δεν έχει καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα ή έστω και 

την απλή λογική.  

 

∆ηλαδή, σύµφωνα µε την επίσηµη απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ του 2011  ( 

σχετικό 9 ) και σύµφωνα µε την επίσηµη αναφορά του Υπουργείου Εσωτερικών όσον 

αφορά τους εγγεγραµµένους στους εκλογικούς καταλόγους ( σχετικό 1 ) οι 

εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους υπερβαίνουν το σύνολο του νοµίµου 

πληθυσµού της Χώρας ( συµπεριλαµβανοµένων ανηλίκων και ατόµων που δεν 

δικαιούνται να ψηφίσουν ) κατά σαράντα εννιά χιλιάδες τριακόσια δύο (49.302) 

άτοµα ψηφοφόρους, δηλαδή οι πλεονάζοντες ψηφοφόροι από µόνοι τους είναι σχεδόν 

στα επίπεδα αριθµού ψήφων που έφεραν οι «Οικολόγοι Πράσινοι» στις εκλογές της 

17
ης

 Ιουνίου 2012 (54.420), χωρίς να υπολογίσουµε επιπλέον την διαφορά που θα 

έπρεπε να υπάρχει ανάµεσα στους εγγεγραµµένους Πολίτες µε πλήρη δικαιώµατα 

ψήφου και στο σύνολο του πληθυσµού ώστε να αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι 

ανήλικοι Έλληνες Πολίτες. 

 

Αλλά ούτως ή άλλως, ακόµα και οι αριθµοί που παρουσιάζονται στην 

απογραφή 2001 της ΕΛΣΤΑΤ  ( σχετικό 8 ) και πάλι δεν δείχνουν να ενυπάρχει 

νοµιµότητα και εγκυρότητα στους εκλογικούς καταλόγους του 2012 τουλάχιστον 

καθ’ ότι και πάλι οι εγγεγραµµένοι σε αυτούς ενήλικοι Πολίτες –εκλογείς ξεπερνούν 

κατά πολύ τα όρια αληθοφάνειας αφού θα έπρεπε να ήταν οχτώ εκατοµµύρια 

πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες είκοσι τέσσερεις (8.547.024) [ αφαιρώντας 

δηλαδή το σύνολο του ανηλίκου πληθυσµού από 0 έως 19 ετών που ανερχόταν σε 

δύο εκατοµµύρια τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εβδοµήντα τρείς  (2.387.073) ]. 

Αλλά ακόµα και υπολογίζοντας την εκτίµηση του συνόλου του πληθυσµού της 

Ελλάδας µε την εκτίµηση που υπήρχε στην επετηρίδα της ΕΛΣΤΑΤ του 2009 ( βλέπε 

σελ. 37, σχετικό 9 ), που ούτως ή άλλως η πραγµατικότητα δεν τα επαληθεύει καθ’ 

ότι έχουµε πλέον τα στοιχεία της απογραφής  του 2011, από το σύνολο του 

εκτιµητέου πληθυσµού που ανερχόταν στα έντεκα εκατοµµύρια διακόσιες τριάντα 

επτά χιλιάδες εξήντα οκτώ (11.237.068) θα πρέπει να αφαιρεθούν οι ανήλικοι το 

σύνολο των οποίων το 2009 ανερχόταν σε δύο εκατοµµύρια εκατόν ογδόντα έξη 

χιλιάδες εξακόσιοι εβδοµήντα έξη (2.186.676), κάτι το οποίο αφήνει περιθώριο να 

υπάρχουν εκλογείς ( σύµφωνα µε την λογική ) που ανέρχονται σε εννιά εκατοµµύρια 

πενήντα χιλιάδες τριακόσιους δώδεκα (9.050.312) και άρα τουλάχιστον εννιακόσιες 

δύο χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα οχτώ ( 902.178) εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς 

καταλόγους δεν µπορούν να δικαιολογηθούν ως νόµιµα εγγεγραµµένοι. Ακόµα και αν 

υποθέσουµε ( που δεν το δικαιούµαστε )  ότι από τους καταλόγους δεν έχουν 

αφαιρεθεί νεκροί Πολίτες και µεταναστεύσαντες στο εξωτερικό και πάλι το επίπεδο 

της διαφοράς, που είναι παραπάνω σε ψήφους από το τρίτο κόµµα ( ΠΑΣΟΚ ) που 

έφερε εφτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες οχτακόσιους εξήντα οχτώ (755.868) 

ψήφους, έχουµε µία συντριπτικά µεγάλη εσφαλµένη αντιπροσώπευση των Πολιτών 

σε κάθε εκλογικό αποτέλεσµα τόσο όσον αφορά την στατιστικά ποσοστιαία σηµασία 

( βάρος ) της ψήφου του κάθε Πολίτη όσο και στον στατιστικό υπολογισµό της 

αποχής αλλά και της κατανοµής των ιδίων των βουλευτικών εδρών.  
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∆ηλαδή, το εκλογικό αποτέλεσµα θα ήταν πολύ διαφορετικό εάν οι εκλογικοί 

κατάλογοι ήταν ακριβείς ενώ η τεράστια υπερ- συµπερίληψη µη δικαιολογήσιµων 

βάσει των στατιστικών στοιχείων ΚΑΘΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ εκλογέων 

δηµιουργεί εύλογα και τεκµηριωµένα υπόνοιες για κατανόθευση του εκλογικού 

σώµατος. (  βλέπε ενδεικτικό έγγραφο παραδοχής του ΥΠ. ΕΣ. Για συµπερίληψη 

ατόµων στους εκλογικούς καταλόγους µη έχοντα δικαίωµα ψήφου λόγω αλλοδαπής 

ιθαγένειας κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, σχετικό 11 ) 

 

Όλα αυτά τα διαπιστώσαµε από την στιγµή που η ΕΛΣΤΑΤ δηµοσίευσε 

κατόπιν των εκλογών της 17
ης

 Ιουνίου 2012 την απογραφή του 2011 και ερευνήσαµε 

κάθε στατιστικό στοιχείο που ήταν διαθέσιµο. Επιπλέον, η δήλωση της ΕΛΣΤΑΤ 

περί µη συγκρισιµότητας των στοιχείων της τελευταίας της απογραφής µε τις 

προηγούµενες ( σχετικό 12 ) επίσης σηµαίνει ότι όσον αφορά την διαµόρφωση του 

εκλογικού χάρτη αλλά και των εκλογικών καταλόγων οι εκλογές ∆ΕΝ µπορούν να 

κριθούν Συνταγµατικά έγκυρες διότι δεν είναι βασισµένες σε στοιχεία που να είναι 

τεκµηριώσιµα επιστηµονικά και άρα έγκυρα και αξιόπιστα, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ η ΕΛΣΤΑΤ 

υποδείξει µε επιστηµονικά αντικειµενικό παραδεκτό και ελέγξιµο τρόπο, διαδικασία 

σύγκρισης ανάµεσα στις απογραφές.  

 

∆εδοµένων όλων των ανωτέρω και του ότι εν γνώσει όλων των αρµοδίων 

φορέων του Κράτους διεξήχθησαν εκλογές µε ελλειπή και/ή πλασµατικά στοιχεία για 

το εκλογικό σώµα οδηγηθήκαµε στην διαπίστωση ότι υπάρχει εξαπάτηση των 
εκλογέων και απάτη στον υπολογισµό του εκλογικού αποτελέσµατος που 
οδήγησε σε κατασκευασµένα αποτελέσµατα και άρα τα άτοµα που αυτή την 
στιγµή έχουν τα αξιώµατα και τις εξουσίες της εκτελεστικής και νοµοθετικής 
εξουσίας της Χώρας τα έχουν παράνοµα και οι πράξεις τους δεν µπορεί να είναι 
έγκυρες.  

 

Σκεπτικό  

 

 Το κύρος των αποτελεσµάτων της εκλογικής διαδικασίας των βουλευτικών 

εκλογών της 17
ης

 Ιουνίου 2012 αµφισβητείται λόγω αθεραπεύτων προβληµάτων που 

προκύπτουν από απλή επισκόπηση και σύγκριση των στοιχείων που ενυπάρχουν αφ’ 

ενός στους εκλογικούς καταλόγους βάσει των οποίων τελέσθηκε η ψηφοφορία 

(σχετικό 1)  και αφ’ ετέρου από τα πληθυσµιακά όρια που µας θέτουν οι επίσηµες 

απογραφές της ΕΛΣΤΑΤ τόσο του 2001  ( σχετικό 8 ) όσο και του 2011 ( σχετικό 9).  

 

 ∆ηλαδή, εάν συγκρίνουµε τους εκλογικούς καταλόγους του 2012 µε τα πλέον 

έγκυρα ( εφ’ όσον δεν υπάρχει επίσηµη προσβολή από τα υπεύθυνα υπουργεία προς 

την ΕΛΣΤΑΤ και ουδεµία απαγόρευση δηµοσίευσης τους ως επίσηµα στοιχεία του 

Κράτους ) στοιχεία απογραφής 2011, όχι µόνο παρουσιάζεται ένας πληθυσµός που 

είναι στο σύνολο του, µέχρι και τον τελευταίο Πολίτη άνω των 18 ετών (!) και άρα 

δεν θα έπρεπε να υπάρχει ούτε ένα παιδί Ελληνικής Υπηκοότητας στην Ελληνική 

Επικράτεια και άρα περιέργως λειτουργούµε νηπιαγωγεία, σχολεία και γυµνάσια 

όπου η παρουσία των παιδιών είναι σκαιώδης και µυστηριώδης (!) αλλά 

κυκλοφορούν ανάµεσα µας τουλάχιστον σαράντα χιλιάδες (40.000) αόρατοι Πολίτες  

Έλληνες µε πλήρη Πολιτικά ∆ικαιώµατα που κανείς δεν έχει ποτέ καταγράψει 

επισήµως οπουδήποτε αλλού εκτός από τους εκλογικούς καταλόγους ! 

 

 Και όχι µόνο αυτό αλλά δεδοµένου ότι η απογραφή του 2011 ορίζει τον 

νόµιµο πληθυσµό της Ελλάδας ως «άτοµα κάθε ηλικίας και φύλου καταχωρηµένα στα 

αντίστοιχα δηµοτολόγια» σύµφωνα µε τους εκλογικούς καταλόγους όχι µόνο είναι 
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όλος ο νόµιµος πληθυσµός άνω των 18 ετών αλλά ψηφίζουν συλλήβδην όλοι, 

ανεξαρτήτως δικαιώµατος ψήφου! ( σχετικό 13 ) 

 

 ∆ηλαδή, όντας υποχρεωµένοι να υποθέσουµε ότι ισχύει η διαδικασία κατ’ 

άρθρον 12 του Π∆ 26/2012 σύµφωνα µε την οποία τόσο οι δήµοι όσο και το ΥΠ.ΕΣ.  

ανά τρίµηνο διαγράφουν από τα δηµοτολόγια και από τους εκλογικούς καταλόγους 

κάθε νεκρό συµΠολίτη µας και προσθέτουν κάθε νέο ενήλικα συµΠολίτη µας  

δηλαδή γίνεται επικαιροποίηση των εκλογικών καταλόγων τακτικότατα, τότε ∆ΕΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ 

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ, ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥΝ ΣΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ Ή ΚΑΙ 

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΨΕΥ∆ΩΣ ΚΑΙ 

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΣ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΟΡΙΖΕΙ.  

 

 Συνεπώς, κάθε εκλογικό αποτέλεσµα που έχει προκύψει από ψηφοφορία 
µε αυτούς τους εκλογικούς καταλόγους δεν µπορεί να θεωρηθεί έγκυρο σε 
καµµία περίπτωση και ούτε βεβαίως υπολογισµοί ποσοστού αποχής, εγκύρων 
ψήφων αλλά και ποσοστού ψήφων υπέρ του κάθε κόµµατος ( το οποίο 
συνεπάγεται και νόµιµη εκλογή για την σύνθεση τόσο της Βουλής όσο και της 
κυβερνήσεως ) αφού πρόκειται για προδήλως αλλοιωµένη και µη 
αντιπροσωπευτική του Ελληνικού Λαού τράπεζα δεδοµένων µε προφανή 
διαβλητότητα. 

 

 Αλλά ακόµα και αν υποθέσουµε ότι το τωρινό προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ, 

δεδοµένης της γενικότερης παραδοχής των για αλλοίωση στοιχείων ζωτικής φύσεως 

όπως π.χ. τον υπολογισµό του ΑΕΠ, του ελλείµµατος και του δηµοσιονοµικού χρέους 

της Χώρας κατ’ εντολήν άλλων ατόµων ( σχετικό 14 ), δεν είναι πλέον έµπιστο στα 

στοιχεία τα οποία δηµοσιεύει  ( σχετικό 15 ) ( γεγονός που ενέχει τεράστιες ποινικές 

ευθύνες τόσο για το ίδιο το προσωπικό όσο και για τους διοικητικώς προϊσταµένους 

τους, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά και περιοριστικά κατ’ άρθρα 235, 236, 239, 

242, 256, 259, 261 ΠΚ ) και πάλι οδηγούµαστε στο αναντίρρητο συµπέρασµα ότι 

υπάρχει έλλειψη δυνατότητας εξακρίβωσης στοιχείων και πλέον λόγω παλαιότητας η 

απογραφή του 2001 δεν µπορεί παρά να αποτελέσει µόνο ιστορικό στοιχείο 

σύγκρισης που και αυτό έχει παραχθεί από την ίδια υπηρεσία η οποία κατηγορήθηκε 

για τα λεγόµενα «Greek statistics» της εποχής εκείνης που σύµφωνα µε επίσηµες 

παραδοχές τόσο του Κράτους όσο και της Ε.Ε. και άλλων διεθνών αρµοδίων (σχετικό 

16) ήταν ο λόγος της πλαστής εµφάνισης ευρωστίας στην Ελλάδα, προϋπόθεση, για 

την είσοδο µας στην Ευρωζώνη µε σκόπιµη και ενσυνείδητη αλλοίωση επισήµων 

στοιχείων και δεδοµένων για την επίτευξη του στόχου αυτού.  

 

∆ηλαδή, η ΕΛΣΤΑΤ προς εξυπηρέτηση συµφερόντων τρίτων και όχι του 

Ελληνικού Λαού και της Ελλάδας, σύµφωνα µε τις δηµόσιες δηλώσεις και τις 

παραδοχές των αρµοδίων ( σχετικά 17 ), παρουσίασε την εποχή εκείνη ψευδή 

στοιχεία. Η ίδια δηλαδή υπηρεσία που παρήγαγε την απογραφή του 2001, η οποία 

απογραφή χρησιµοποιήθηκε για να διαµορφώσει τον εκλογικό χάρτη µε ό,τι αυτό 

συνεπάγεται όσον αφορά την εκλογιµότητα βουλευτών και την αντιπροσώπευση του 

Ελληνικού Λαού σε ζωτικότατες αναµετρήσεις όπου η Λαϊκή Βούληση και Εντολή 

έκρινε την πορεία της Ελλάδος διεθνώς, είναι η υπηρεσία που διευκόλυνε και έκανε 
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δυνατή την εισαγωγή µας στην Ευρωζώνη όταν, κατ’ οµολογίαν της Ε.Ε. δεν 

ήµασταν έτοιµοι και άρα υπογράφαµε τον οικονοµικό µας θάνατο όπως και έγινε. 

 

 Συνεπώς, τόσο το 2001 όσο και τα 2010-2011 έχουµε κρούσµατα διαφθοράς 

και παράβασης καθήκοντος στην υπηρεσία που επαφίεται το σύνολο του Κράτους και 

ο Ελληνικός Λαός για σωστές καταµετρήσεις και στοιχεία και ως εκ τούτου κάθε 

πόρισµα της, συµπεριλαµβανοµένων και των δύο τελευταίων τουλάχιστον 

απογραφών δεν µπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο ή αδιάβλητο παρά µόνο εάν αυτό 

αποδειχθεί δηµοσίως και ενώπιον της διεθνούς στατιστικής επιστηµονικής 

κοινότητας και της κοινής γνώµης, κάτι που βεβαίως δεν έχει συµβεί. Συνεπώς, δεν 

µπορεί Συνταγµατικά να γίνει χρήση του.  

 

 Αλλά ακόµα και αν υποθέσουµε, χάριν του ερωτήµατος και µόνο, ότι τα 

στοιχεία της απογραφής του 2001 και η επακόλουθες εκτιµήσεις πληθυσµιακής 

διαφοροποίησης είναι λίγο-πολύ ακριβείς, και πάλι εάν συγκρίνουµε τα στοιχεία της 

απογραφής αυτής µε τα στοιχεία των εκλογικών καταλόγων, και πάλι έχουµε 

τεράστιες διαφορές ( όπως ήδη αναλύσαµε στο ιστορικό µέρος της παρούσας ) και 

πλέον του µισού εκατοµµυρίου εγγεγραµµένων έως και σχεδόν ενός εκατοµµυρίου 

ψηφοφόρων που δεν δικαιολογούνται να υπάρχουν δεδοµένων των στοιχείων περί 

της υπάρξεως ανηλίκων που βεβαίως δεν δικαιούνται να ψηφίζουν.  

 

 ∆ηλαδή, σε καµµία περίπτωση δεν έχουµε συµφωνία απογραφής και 

εκλογικών καταλόγων, ούτε ανάµεσα σε αυτή του 2001 ( ακόµα και µε υπολογισµό 

της εκτιµήσεως του 2008 ) ούτε µε αυτήν του 2011 γεγονός που de facto οφείλει να 
χαρακτηρίσει τουλάχιστον τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 που διεξήχθησαν µε 
αυτούς τους εκλογικούς καταλόγους ΩΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΚΥΡΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΗΣ 
ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΟΡΙΖΟΥΝ. ∆ηλαδή, υπάρχει ενσυνείδητη, σκόπιµη και 
αποδείξιµη ΝΟΘΕΥΣΗ ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ Ε∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΑ ΤΗΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ, αδίκηµα 
κολάσιµο από τον ΠΚ και απόδειξη εξαπάτησης εκλογέων αφ’ ης εξ αρχής αφού 
το συγκεκριµένο θέµα σε καµµία περίπτωση δεν έχει γίνει γνωστό έγκαιρα και 
µε τρόπο που να εξασφαλίσει την ενηµέρωση των Πολιτών ώστε να έχουν την 
δυνατότητα αντίδρασης και ενεργειών όποιες και αν είναι αυτές, είναι όµως de 
facto γνωστό σε όλους τους ελεγκτικούς µηχανισµούς της Χώρας και βεβαίως 
στην κυβέρνηση και την Βουλή η οποία επιφορτίζεται µε την επισκόπηση του 
καλώς έχειν σε όλους τους τοµείς της λειτουργίας του Κράτους και της 
Πολιτείας και οι οποίοι µηχανισµοί ουδεµία δράση ή έστω µνεία και ένσταση για 
αυτό το χοντροειδέστατο κρούσµα υπέρογκης νοθείας δεν έπραξαν, γεγονός που 
τους καταστεί υπόλογους και ένοχους µε πιθανή παράληψη λόγω οικονοµικού ή 
άλλου οφέλους που καρπώνονται από αυτήν την κατάσταση, θεραπεία της 
οποίας πιθανώς να τους κόστιζε τα οφέλη από τις θέσεις τους µε τις 
αποζηµιώσεις και τα ευεργετήµατα τους. 

 

 ∆ηλαδή, προδήλως και αδιαµφισβητήτως έχουµε παράβαση του άρθρου 164 

ΠΚ αφού έχει µε πρόθεση προκληθεί αλλοίωση της Λαϊκής Εντολής και συνεπώς 

υφαρπαγή της Λαϊκής Εξουσίας και Κυριαρχίας και µάλιστα από υπαιτίους 

πληρεξούσιους, εκτελούντες υπηρεσία επιστατώντας αυτών των θεµάτων προάσπισης 

της ∆ηµοκρατίας και της Λαϊκής Κυριαρχίας επί της οποίας στηρίζεται το Πολίτευµα 

που κατοχυρώνεται από το Σύνταγµα της Ελλάδας  ( άρθρο 1 παρ. 2 & 3 και άρθρο 
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26 Σ άρθρο 52 Σ  ) και τον ΠΚ άρθρο 134
 
α και τιµωρείται ποινικά ( όπως ενδεικτικά 

και όχι αποκλειστικά θα αναφέρω  σύµφωνα µε τα άρθρα 134, παρ. 1, εδ. β & παρ. 2, 

134 β, 135, 138, 141, 150, 259 ) .  

 

 Επίσης, είναι σαφές ότι οι αρµόδιοι φορείς που αναλαµβάνουν την ευθύνη 

και το καθήκον να προσφέρουν υπηρεσίες στο Κράτος τέτοιας νευραλγικής φύσεως 

όπως διαδικασιών που άπτονται της διαφύλαξης αυτής της ίδιας της φύσεως της 

∆ηµοκρατίας και του Πολιτεύµατος de facto είναι υπόλογοι και πρέπει να εγγυούνται 

περί της ακριβείας, της ακεραιότητας και της πλήρους επαληθευσιµότητας και 

δυνατότητας επιστηµονικής τεκµηρίωσης των στοιχείων βάσει των οποίων 

εκλέγονται αντιπρόσωποι που διαχειρίζονται την εκτελεστική και νοµοθετική εξουσία 

του Ελληνικού Λαού σύµφωνα µε το Σύνταγµα της Ελλάδος άµεσα, και έµµεσα τον 

διορισµό και άρα τις επιλογές λειτουργών και υπαλλήλων που διαχειρίζονται όχι 

µόνο εξουσίες όπως η δικαστική αλλά κάθε ελεγκτική και διοικητική αρχή και 

κυρίως το σύνολο της ∆ηµοσίας και άλλης φύσεως περιουσίας του Ελληνικού 
Κράτους η οποία αποτιµάται και ανέρχεται σε πολλά τρισεκατοµµύρια ευρώ 
τουλάχιστον εάν υπολογισθεί και το σύνολο της περιουσίας αρχαιοτήτων.  

 

 Επειδή λοιπόν κανένα από τα αρµόδια και υπεύθυνα άτοµα δεν έχουν 
αναφέρει ή καταγγείλει ή εµποδίσει κανένα από τα ανωτέρω αναφερθέντα 
τεράστια προβλήµατα σε σχέση µε την ακεραιότητα των εκλογών και την σωστή 
αποτύπωση του εκλογικού σώµατος βάσει των σχετικών απογραφών, και επειδή 

ακόµα και σήµερα στον επίσηµο ιστοχώρο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά µε 

τις εκλογές της 17
ης

 Ιουνίου 2012 αναφέρεται ως το σύνολο του εκλογικού σώµατος 

παράλογα µεγαλύτερο του συνόλου του Ελληνικού Λαού, και παρουσιάζεται ως 

αληθές και πραγµατικό στοιχείο µήνες µετά την επίσηµη δηµοσίευση της τελευταίας 

απογραφής και ούτως ή άλλως σε ασυµφωνία απλής αριθµητικής φύσεως µε την 

απογραφή και τις εκτιµήσεις επ’ αυτής 2001 έως 2008, πληρείται προδήλως η 

περιγραφή του αδικήµατος της απάτης κατ’ άρθρον 386 παράγραφος 1 ΠΚ περί της 

«ανοχής µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την 

αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων στον βαρύτατο δυνατό 

βαθµό αφού και διαπράττεται κατά συνήθεια και η συνολική ζηµία είναι 

ανυπολογίστου κόστους για το ∆ηµόσιο, τον Ελληνικό Λαό, την Χώρα και το 

Πολίτευµα της Ελλάδος, χωρεί δε και πληρείται πλήρως και το αδίκηµα της απιστίας 

τόσο των υπευθύνων στο ΥΠ.ΕΣ. για τον έλεγχο και την επικύρωση των εκλογικών 

καταλόγων, στα µέλη του Αρείου Πάγου που επιφορτίστηκαν µε την επίβλεψη, 

έλεγχο και διασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας, των υπευθύνων στους 

δήµους και κοινότητες για την σωστή κατάρτιση και ενηµέρωση των εκλογικών 

καταλόγων, όσο και των αντιστοίχων υπευθύνων στην ΕΛΣΤΑΤ για την µη υπόδειξη 

και καταγγελία της συγκεκριµένης ασυµφωνίας κατ’ άρθρον 390 ΠΚ αλλά και 259 

ΠΚ για παράβαση καθήκοντος µε ενσυνείδητη βλάβη του Κράτους.  

 

 Όµως, ο ανώτατος προϊστάµενος και υπεύθυνος για την καλή διεξαγωγή και 

έλεγχο της σωστής λειτουργίας του Κράτους και των κρατικών µηχανισµών είναι 

αδιαµφισβήτητα η εκάστοτε κυβέρνηση και βεβαίως και η Βουλή, οι οποίοι 

επιφορτίζονται µε την υποχρέωση να εξασφαλίσουν την νοµιµότητα και την 

ακεραιότητα κάθε διαδικασίας που άπτεται του Πολιτεύµατος αλλά και της ανάθεσης 

αξιώµατος και διαχείρισης εξουσίας. Είναι ευθύνη κατ’ αρχάς του Πρωθυπουργού, 

κατ’ άρθρο 82 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδος αλλά και της Βουλής ως 

ελεγκτικού µηχανισµού να επισκοπεί και να επιστατεί και να µην επιτρέπει ιδίως σε 

θέµατα περί ελεύθερης ασκήσεως των Πολιτικών ∆ικαιωµάτων αλλά και περί 

προσβολών του Πολιτεύµατος την ύπαρξη και της παραµικρής υπονοίας αδιαφάνειας 
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και νόθευσης και εγκληµατικής ενέργειας. Η µη επιµέλεια του θέµατος αυτού που 

είναι τόσο εξόφθαλµα εµφανές ότι είναι αποτέλεσµα στην καλύτερη περίπτωση 

πληµµελούς επιµελείας επιλογής στοιχείων που όµως συνεπάγεται, κακουργηµατική 

αµέλεια λόγω της σοβαρότητας των στοιχείων αυτών και των επιπτώσεων που έχουν 

στο ∆ηµόσιο, το Πολίτευµα, την Χώρα και τον Λαό, Εσχάτη Προδοσία κατ’ άρθρον 

134 παρ. 1β, 134β και 135 ΠΚ συνεπάγεται άµεσα την εκούσια και ενσυνείδητη 

τουλάχιστον ανοχή αν όχι πρόκληση των αδικηµάτων αυτών αλλά και νόθευση 

αποδεικτικών, νόθευση εκλογής, εξαπάτηση εκλογέων, πρόκληση και προσφορά για 

την εκτέλεση κακουργήµατος και βεβαίως κατάχρηση εξουσίας µε προσπορισµό 

οικονοµικού οφέλους τόσο στους ιδίους όσο και σε τρίτους και µόνο λόγω των 

παχυλών αποζηµιώσεων που καρπώνονται αχρεωστήτως ( άρθρα ΠΚ : 134 παρ. 1β, 

134β, 135, 150, 151, 158, 162, 164, 186, 235 και 239 ).  

 

 Το γεγονός ότι αυτές οι επισήµως δηµοσιευµένες πληροφορίες ασυµφωνίας 

δεδοµένων µε αριθµούς στις διαφορές που να ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες 

ψήφων που να αγγίζουν το εκατοµµύριο, υπάρχουν επί µήνες αν όχι έτη και ουδείς εκ 

των βουλευτών, συµπεριλαµβανοµένων και των υπουργών δεν έδρασαν επ’ αυτού µε 

κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε να εξαφανίσουν µε επιστηµονικό, διαφανή και 

δηµοσιοποιηµένο τρόπο αυτές τις αθεράπευτα καίριες αιτίες ακυρότητας της 

διαδικασίας που παρέχει σταθερότητα πολιτική, οικονοµική και κοινωνική στην 

Ελλάδα, στο ∆ηµόσιο και στον Λαό σύµφωνα µε τις επιταγές του Συντάγµατος 

αποδεικνύει δόλο καθ’ ότι αµέλεια τέτοιας βαρείας µορφής είναι και αυτή δόλια 

όπως προκύπτει από το συνδυασµό των άρθρων περί αµελείας, πέραν του γεγονότος 

ότι αµέλεια για αυτά τα καθήκοντα για τα οποία επιφορτίζεται και αµείβεται και 

επιδιώκει να αναλάβει κάποιος την ανάληψη καθήκοντος ( ενδεικτικά άρθρα ΠΚ 29, 

191, 240 ) δεν µπορεί να επιτραπεί πέραν και του συνυπολογισµού του ανυπέρβλητου 

ύψους ζηµίας σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες αλλά και ζηµίες δισεκατοµµυρίων 

ευρώ στο ∆ηµόσιο και βλάβες στην Επικυριαρχία της Χώρας και την Ανεξαρτησία 

της. Εξ άλλου, όποιος έχει κίνητρο να αµελεί ουσιαστικά επιδεικνύει ανοχή και όχι 

αµέλεια.  

  

 

ΕΠΕΙ∆Η ως Ελληνίδα Πολίτης µε πλήρη Πολιτικά ∆ικαιώµατα και άρα έχω έννοµο 

συµφέρον πρόδηλο για την σωστή ∆ηµοκρατική διαδικασία των εκλογών και την 

εξασφάλιση του σωστού και αντιπροσωπευτικού της Λαϊκής Βούλησης και Εντολής 

αποτελέσµατος 

 

ΕΠΕΙ∆Η σύµφωνα µε την απογραφή του 2011, είναι αδύνατον να υπάρχει ο αριθµός 

των εγγεγραµµένων Ελλήνων Πολιτών µε πλήρη Πολιτικά ∆ικαιώµατα που επίσηµα 

παρουσιάζεται στα αρχεία του ΥΠ.ΕΣ. ως εκλογικό σώµα 

 

ΕΠΕΙ∆Η σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 και τις συναφείς εκτιµήσεις είναι 

αδύνατον να υπάρχει ο αριθµός των εγγεγραµµένων Ελλήνων Πολιτών µε πλήρη 

Πολιτικά ∆ικαιώµατα που επίσηµα παρουσιάζεται στα αρχεία του ΥΠ.ΕΣ. ως 

εκλογικό σώµα 

 

ΕΠΕΙ∆Η σύµφωνα µε την νοµολογία του Ε∆Α∆ υπάρχει υποχρέωση για την 

εξασφάλιση από το Κράτος της σωστής στατιστικά αντιπροσώπευσης της Λαϊκής 

Βούλησης και Εντολής καθώς και σωστή εκπροσώπηση/καταγραφή του εκλογικού 

σώµατος  
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ΕΠΕΙ∆Η εάν οι εκλογές είναι νοθευµένες τα εκλογικά αποτελέσµατα είναι de facto 

άκυρα και οι κατέχοντες τα πολιτικά αξιώµατα βάσει αυτών των εκλογικών 

αποτελεσµάτων δρούν παράνοµα και µε απόλυτη ακυρότητα των αποφάσεων, 

πράξεων, διορισµών  και υπογραφών τους  

 

ΕΠΕΙ∆Η οι ελεγκτικοί µηχανισµοί και οι ως ανωτέρω κατηγορούµενοι αξιωµατούχοι 

και υπεύθυνοι αρµόδιοι λειτουργοί και υπάλληλοι επιδεικνύουν ανοχή και υιοθέτηση 

της νοθευµένης αυτής κατάστασης των βασικών παραµέτρων της εκλογικής 

διαδικασίας, καθιστώντας σωρεία θεσµών και λειτουργιών της ∆ηµοκρατίας και του 

Πολιτεύµατος ανενεργούς 

 

ΕΠΕΙ∆Η αυτή η ανοχή και αναγνώριση του καθεστώτος που έχει προκύψει από την 

πρόδηλη ανακρίβεια και ουσιαστική πλαστή κατάσταση του εκλογικού σώµατος 

προσπορίζει σε αυτούς και σε τρίτους τεράστια οικονοµικά οφέλη εις βάρος του 

∆ηµοσίου, της Χώρας, του Ελληνικού Λαού αλλά και εµού προσωπικά αφού 

καλούµαι να επωµισθώ το κόστος της θητείας τους και των αποφάσεων/πράξεων τους 

µέσω της φορολογίας αλλά και των άλλων οικονοµικοκοινωνικών συνθηκών που η 

πολιτική τους προκαλεί, συµπεριλαµβανοµένης και της διαχείρισης της προσωπικής 

µου περιουσίας µε την µορφή των εισφορών µου πάσης φύσεως και ιδιαιτέρως σε 

ασφαλιστικά ταµεία 

 

ΕΠΕΙ∆Η προδήλως η επί έργω αποδοκιµασία των ως ανωτέρω κατηγορουµένων και 

των πράξεων τους από τον Ελληνικό Λαό υποδεικνύει ότι δεν είναι αντιπρόσωποι της 

Λαϊκής Βούλησης και Εντολής  

 

ΕΠΕΙ∆Η προδήλως η παραµονή τους στην εξουσία επιτυγχάνεται µε την βίαια 

καταστολή και τον εκφοβισµό των Πολιτών και όχι λόγω έστω και της ανοχής των 

στην οποία βία και καταστολή εγώ προσωπικά έχω εκτεθεί και την έχω υποστεί, 

καθώς και συνάδει µε την αναρρίχηση τους στην εξουσία αυτή βάσει ψευδών και 

πλασµατικών στοιχείων και όχι βάσει πραγµατικής εκλογικής διαδικασίας και 

αποτύπωσης  

 

ΕΠΕΙ∆Η δεν έχουν προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των ασυνεπειών στους 

καταλόγους ή την πρόσκληση σε απολογία των αρµοδίων της ΕΛΣΤΑΤ επί του 

θέµατος των απογραφών ώστε να µην ακυρώνεται λόγω αριθµητικής ανακολουθίας 

και αντίφασης που de facto χαρακτηρίζει τουλάχιστον η µία από τις δύο βάσεις 

δεδοµένων ( αν όχι και οι δύο ) ως εσφαλµένη ή και πλαστή και άρα αδύνατον να 

συνδυαστεί µε την άλλη για την δυνατότητα οργάνωσης και διεξαγωγής 

∆ηµοκρατικών και ελεύθερων εκλογών χωρίς νοθεία, γεγονός που υποδηλώνει δόλο 

µε κίνητρο την παράνοµη και καταχρηστική παραµονή τους στην εξουσία  

 

ΕΠΕΙ∆Η κυβέρνηση και Βουλή που έχει προκύψει βάσει νοθευµένων ή πλαστών 

στοιχείων είναι άκυρη ή πραξικοπηµατική  

 

ΕΠΕΙ∆Η πραξικοπηµατική κυβέρνηση συνιστά επίθεση κατά του Πολιτεύµατος και 

Έσχατη Προδοσία  

 

ΕΠΕΙ∆Η κάθε πραξικόπηµα συνεπάγεται την επίθεση στην ασφάλεια του Κράτους 

και εκλογές βάσει νοθευµένων ή πλαστών στοιχείων συνεπάγονται την επιβουλή της 

∆ηµοκρατίας και του Συντάγµατος και της Λαϊκής Κυριαρχίας 

 

     ΖΗΤΩ  
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1. την δίωξη και παραδειγµατική τιµωρία των ως άνω αναφεροµένων υπαιτίων  

2. την έρευνα για κάθε άλλον υπεύθυνο και συνεργό και/ή ηθικό αυτουργό στην 

νόθευση των εκλογών και στην διατήρηση της κατανόθευσης αυτής  

3. την δικαστική προστασία του Πολιτεύµατος από την επί της ουσίας προδήλως 

άκυρη και παράνοµη κυβέρνηση και Βουλή  

4. την δίωξη τους µε τις τακτικές διαδικασίες στα τακτικά δικαστήρια αφού, 

στην περίπτωση βουλευτών και υπουργών, λόγω της ακυρότητας και 

παρανοµίας της εκλογικής διαδικασίας η ανάληψη αξιώµατος και η ιδιότητα 

των ως άνω καταγγελλοµένων ως βουλευτές ή υπουργοί και πρωθυπουργός 

δεν µπορεί να ισχύει αφού είναι άκυρη και άρα δεν χωρεί εφαρµογή του 

άρθρου 86Σ ή όποιου άλλου άρθρου περί ασυλίας ή ειδικής µεταχείρισης 

κυβερνήσεως και Βουλής  

5. την άµεση άρση του δικαιώµατος τόσο της κυβέρνησης αυτής όσο και της 

Βουλής αυτής να ασκούν καθήκοντα. 
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1. Ζωή Γεωργαντά,  
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