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Εξελίξεις από Χάγη και
κινήσεις που πρέπει να κάνουµε όλοι µαζί!!
ΠΗΓΗ:
http://asimpiestos.blogspot.com/2012/02/blog-post_3735.html

"Α

γαπητοί µου συµΠολίτες και συνΑγωνιστές,

Μόλις είχα επικοινωνία άµεση µε το γραφείου του εισαγγελέα της Χάγης.
Σας στέλνω λοιπόν το άρθρο που ακολουθεί για προώθηση και δηµοσίευση αλλά και
προσωπική σας ενηµέρωση και έκκληση να στείλετε µέσω e-mail ή fax στην Χάγη την
προτροπή - πίεση ώστε να επιληφθούν άµεσα του θέµατος των εγκληµατικών ενεργειών που
λαµβάνουν χώρα στην Πατρίδα µας από τους κυβερνητικούς, διότι έχουν την εντύπωση ότι
εκτός από εµάς τις δύο κανένας άλλος δεν επείγεται και δεν αισθάνεται θύµα των πολιτικών
αυτών / δεν πλήττεται (!)
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Εάν τους το δείξουµε ότι σύσσωµος ο Ελληνικός Λαός θέλει την επαναφορά της ∆ηµοκρατίας
στην Ελλάδα και ζωή µε Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα θα εξαναγκαστούν να αντιδράσουν µε
µεγαλύτερη ταχύτητα.

Ζήτω η Ελλάδα και ο Ελληνικός Λαός !
Με Αγωνιστικούς χαιρετισµούς
Όλγα Γ. Γεριτσίδου"
Ακολουθεί το άρθρο πρός αναδηµοσίευση και ενηµέρωση για το e-mail της Χάγης και το
προτεινόµενο κείµενο για αποστολή:
ΝΕΑ

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΙΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΣΥΣΣΩΜΟΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ
Εχθές ∆ευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012 µπορέσαµε να έρθουµε σε τηλεφωνική επικοινωνία µε το
∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο της Χάγης ( ∆ΠΧ ) όπου ως γνωστόν έχουµε καταθέσει προσφυγή
κατ’ άρθρον 15 της Συνθήκης της Ρώµης κατά του ΓΑΠ και όσων τον στηρίζουν ( το οποίο
συµπεριλαµβάνει και την τωρινή κατοχική κυβέρνηση παπαδήµου και την τρόϊκα και άλλους )
για να δούµε την πορεία της υπόθεσης.
Η πάγια τακτική του ∆ΠΧ είναι να µην δίνει ο τηλεφωνητής πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο
στέλεχος τµήµατος του, και ιδιαιτέρως όχι του γραφείου του εισαγγελέα. Αυτό προσπάθησε
στην αρχή να το κάνει και στην δική µας περίπτωση.
Όταν όµως ελάχιστος αριθµός συνΕλλήνων µας της Οµογένειας και φιλελλήνων από Αµερική
και Χάγη πίεσαν το δικαστήριο να δώσει πληροφορίες αµέσως, εντός 24ώρου από τις πιέσεις
όχι µόνο µας δόθηκε πρόσβαση σε στέλεχος του γραφείου του εισαγγελέα ( office of the
prosecutor ) αλλά και ορισµένες βασικές πληροφορίες που µας έδωσαν βασική ιδέα του πώς
δουλεύει και πώς επιλέγει προτεραιότητα το συγκεκριµένο δικαστήριο : αναλόγως µε τις
πιέσεις που δέχεται και από πού τις δέχεται αντιδρά.
Μέχρι σήµερα από εµάς τον Ελληνικό Λαό ( δηλαδή τον κάθε ανώνυµο Πολίτη που δεν έχει
πρόσβαση στους κυβερνητικούς µηχανισµούς και µάχεται µόνο µέσω της αντίστασης της µη
υπακοής σε αντισυνταγµατικά φιρµάνια από µία αντισυνταγµατική κυβέρνηση ) δεν είχε
καθόλου πίεση. Άρα, δεν θεωρεί την κατάσταση στην Ελλάδα ως επείγουσα και σε εµάς µέχρι
στιγµής δήλωσε ότι ακόµα επεξεργάζονται και κατηγοριοποιούν την καταγγελία.
Εάν όµως τους δειχθεί µε τρόπο αδιαµφισβήτητο ότι ο Ελληνικός Λαός επείγεται διότι
βρίσκεται υπό κατάσταση αφανισµού και δεν έχει κανένα µέσο δικαστικής προστασίας,
απαιτεί δε από το ∆ΠΧ να πράξει σύµφωνα µε το καταστατικό του και άµεσα να διατάξει την
κλήση προς εξέταση των κατηγορουµένων και των συνεργατών τους, η Χάγη θα ανταποκριθεί
διότι η πίεση ενός ολόκληρου Λαού και της οργής που έχει δεν µπορεί παρά να αποτελέσει το
απαραίτητο αντίβαρο στις πιέσεις µιας χούφτας υποκριτών κεφαλαιοκρατών που µε το πρώτο
σηµάδι ότι πλέον θα επέλθει η εφαρµογή του 120Σ ούτως ή άλλως θα κάνουν την γνωστή
κωλοτούµπα και θα το παίξουν βασιλικότεροι του βασιλέως.
Όταν 5 άτοµα πιέζοντας εξαναγκάζουν να δοθεί πρόσβαση στο ‘άδυτο’ του γραφείου του
εισαγγελέα, τί θα κάνουν 500 επιστολές µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ; τί θα κάνει µε
5.000 ; τί θα κάνει µε 500.000, µε 1.000.000 ; µε 5.000.000.
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Έχει έρθει η ώρα ως Ελληνικός Λαός µε µία αντίσταση και κίνηση που δεν διαλύεται µε
δακρυγόνα ούτε καταστέλλεται µε ξύλο ούτε µπορεί να ποινικοποιηθεί / επισύρει κυρώσεις στο
παραµικρό να δείξουµε ότι απαιτούµε την σύλληψη όλων αυτών των εγκληµατιών και των
συνεργατών τους που επιθυµούν τον θάνατο τον δικό µας και αυτόν των παιδιών µας και των
γονέων µας και θα το πετύχουµε πάση θυσία.
Εφ’ όσον έχουµε προδότες στην εξουσία το ΟΧΙ θα το πούµε εµείς ο Ελληνικός Λαός όπως
ούτως ή άλλως ανέκαθεν εµείς το λέγαµε και πιέζαµε να το πούνε και άλλοι.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνίες προς το γραφείου του εισαγγελέα του ∆ΠΧ κατ’
άρθρον 15 και για καταγγελίες κατ’ άρθρον 15 της συνθήκης της Ρώµης είναι
otp.informationdesk@icc-cpi.int .
( ή εάν προτιµάτε, στείλτε το µε fax: +31 70 515 8555 )
Το προτεινόµενο κείµενο που εµείς ήδη αποστείλαµε ( προσοχή πρέπει να είναι στα αγγλικά ή
στα γαλλικά ) είναι :
«TO : INFORMATION AND EVIDENCE UNIT
Office of the Prosecutor
TO WHOM IT MAY CONCERN
On 11/10/2011 there was sent to you from Greece by two of my fellow Greek Citizens, via EMS
express mail ( register post number EE201101791GR ), a Communication with assorted
evidence pertaining to the crimes of Genocide and Crimes against Humanity being committed
at the expense of the Greek People to the point that we are facing
famine, death from exposure, death due to lack of medical and
pharmaceutical aid, a complete dissolution of our State in terms of
welfare, social state, judiciary support and generally state of
justice and security, the text of which I am aware of and fully agree with.
When the Communication was made, things were not as desperate as they
are now : children collapse because of famine at schools, people do not get paid
wages and when they are they cannot sustain themselves or their
families on them, the elderly are dying of easily curable diseases,
and the suicide rate is skyrocketing.
Since the Communication and Request to put a stopper to
those who are rampaging through Greece was sent to you, people who did not need to have
already died as a direct result of these destructive policies that were
duly described and corroborated within that document. If you wait more, the number of
victims will increase geometrically by the day and it is highly likely that even we will not be
able to either communicate with you or
survive.
We urgently, due to extreme circumstances becoming more life
threatening by the day, demand that you respond with utmost urgency so that :
1. the Crimes the aforementioned Communication delineates are stopped because right now
they are still being committed with shocking callousness and inhumanity reminiscent of WWII
Axis tactics.
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2. the perpetrators of these Crimes and the sum of their accomplices are indicted and brought
to Justice since within our borders that is practically impossible due to the lack of a State of
Justice.
3. you don’t force us to defend our lives anyway we see fit, as our Constitution which is
currently being brutally breached and violated demands.
We are peace loving and law abiding people but if you show the same disregard for Human
Rights and Sovereign Rights in the face of the entirety of the Greek People we will assume that
you are indirectly condoning the atrocities being committed against us and you are powerless /
unwilling to serve the purpose for which you were established and are currently being paid and
funded by the tax payers of the world.

Awaiting your immediate response,
Sincerely,» *
Σαφώς, το ανωτέρω κείµενο είναι µία πρόταση. Σηµασία έχει το µήνυµα που θα στείλετε να
δείχνει ότι θέλετε και δικαιούστε άµεση ανταπόκριση της Χάγης στην προσφυγή που
προσφέρει σε όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες προστασία από όλες τις συνέπειες του
µνηµονίου καθώς και τις δίκαιες απαιτήσεις προς αποζηµίωση.
Ας δείξουµε στην Χάγη και στην διεθνή κοινή γνώµη που επικαλείται παραπληροφόρηση πόσο
επειγόµαστε και πόσο αποφασισµένοι είµαστε να επαναφέρουµε την Ελλάδα µας και την ζωή
µας στα χέρια µας για να έχουµε καν ζωή και Χώρα.

Ζήτω η Ελλάδα και ο Ελληνικός Λαός ! Ζήτω το 120Σ !
* µετάφραση στα Ελληνικά :
« ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟ∆ΙΟ
Την 11/10/2011 σας εστάλη από την Ελλάδα, από δύο Ελληνίδες συµΠολίτισσές µου, µέσω
EMS express mail (αριθ. Αποστολής ΕΕ201101791GR), µία Προσφυγή µε διάφορες αποδείξεις
σχετικά µε τα εγκλήµατα της Γενοκτονίας και Εγκληµάτων κατά της Ανθρωπότητας που
διαπράττονται εις βάρος του Ελληνικού Λαού σε σηµείο που αντιµετωπίζουµε το φάσµα της
πείνας, θάνατο από κακουχία, θάνατο από ελλειπή ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, παντελή
διάλυση του Κράτους όσον αφορά την πρόνοια, το κοινωνικό κράτος, την δικαστική
προστασία και γενικά το κράτος δικαίου και της ασφάλειας, το κείµενο της οποίας γνωρίζω
και µε το οποίο συµφωνώ απολύτως.
Όταν έγινε η Προσφυγή, τα πράγµατα δεν ήταν τόσο απελπιστικά όσο είναι τώρα: παιδιά
λιποθυµούν από την πείνα στα σχολεία, άνθρωποι δεν πληρώνονται τα δεδουλευµένα τους και
όταν πληρώνονται δεν µπορούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους µε το
µισθό, οι ηλικιωµένοι πεθαίνουν από ευκόλως αντιµετωπίσιµες ασθένειες και ο δείκτης
αυτοκτονιών είναι στα ύψη.
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Από τότε που σας εστάλη η Προσφυγή για να βάλετε ένα εµπόδιο σε αυτούς που
κατασπαράζουν την Ελλάδα, κόσµος που δεν χρειαζόταν να πεθάνει πέθανε ως άµεση συνέπεια
αυτών των καταστροφικών πολιτικών που σας περιγραφόταν εντός αυτής. Αν περιµένετε άλλο,
το αριθµός των θυµάτων θα αυτξάνει γεωµετρικά καθηµερινά και είναι πολύ πιθανό ότι ούτε
εµείς θα µπορούµε να επικοινωνήσουµε µαζί σας ή να επιβιώσουµε.
Επειγόντως, λόγω έκτακτων συνθηκών που γίνονται όλο και πιο απειλητικές για την ζωή µας
κάθε µέρα, απαιτούµε να ανταποκριθείτε µε την ύψιστη προτεραιότητα ώστε:
1. τα Εγκλήµατα που σας περιγράφει η αναφερόµενη Προσφυγή να σταµατήσουν, αφού ακόµα
διαπράττονται µε σοκαριστική απανθρωπιά και σκληρότητα που θυµίζει τακτικές του Άξονα
του Β’ ΠΠ
2. οι δράστες των Εγκληµάτων αυτών και το σύνολο των συνεργατών τους να συλληφθούν και
να έρθουν ενώπιων της ∆ικαιοσύνης, αφού εντός των συνόρων µας αυτό είναι πρακτικά
αδύνατο λόγω έλλειψης Κράτους ∆ικαίου
3. να µην µας εξαναγκάσετε να υπερασπιστούµε τις ζωές µας όπως κρίνουµε ότι αρµόζει, όπως
το Σύνταγµά µας, που διαρκώς και βιαίως καταπατείται, απαιτεί
Είµαστε φιλειρηνικοί και νοµοταγείς, αλλά εαν δείξετε την ίδια αδιαφορία για τα Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα και Κυριαρχικά ∆ικαιώµατα του συνόλου του Ελληνικού Λαού, θα υποθέσουµε
ότι εµµέσως επιδοκιµάζετε τις ωµότητες που διαπράττονται σε βάρος µας και ότι είστε
αδύναµοι/ µη θέλοντες να υπηρετήσετε τον σκοπό για τον οποίο δηµιουργηθήκατε και µέχρι
σήµερα πληρώνεστε από τους φορολογούµενους της υφηλίου.
Αναµένοντας την άµεση ανταπόκρισή σας,
Μετά τιµής, »
ΠΗΓΗ:
http://asimpiestos.blogspot.com/2012/02/blog-post_3735.html

www.house-of-light.gr

