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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΥΤΗΣ
Η Ομάδα Νομικών και Οικονομικών Ζητημάτων Λευκού Πύργου
από σήμερα βγαίνει από την εσωστρέφεια, έχοντας συλλέξει
πλούσιο υλικό εν σχέσει με τα νομικοοικονομικά και πολιτικά
ζητήματα που ανέκυψαν τον τελευταίο καιρό στον τόπο μας, και
έχει σκοπό να τα περάσει σε κάθε ενεργό και ανήσυχο πολίτη.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της Ομάδος είναι η έρευνα νομικών και οικονομικών ζητημάτων, αλλά
και η διερεύνηση σε βάθος πολιτικών επιλογών που κατατείνουν στην
αποδόμηση της ελληνικής πολιτείας και κοινωνίας. Διερευνώνται ρυθμίσεις
εσωτερικών (Κυβέρνηση, Βουλή, Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) και
εξωτερικών οργάνων (Ε.Ε., ΕΚΤ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα κ.λπ.).
Κατόπιν εμπεριστατωμένης έρευνας η Ομάδα συντάσσει
πορίσματα-συμπεράσματα εν σχέσει με τα ζητήματα με τα οποία
καταπιάνεται, και πάντοτε παραθέτει τις Πηγές βάσει των οποίων μπορεί
κάποιος να διαπιστώσει την πληρότητα και την αλήθεια των λεγομένων της
Ομάδος.
Οι πηγές είναι διαθέσιμες στον καθένα (βλ. ειδική ετικέτα με τον τίτλο
"ΠΗΓΕΣ") και έτσι καθείς δύναται να τα επαληθεύσει ή να τα διαψεύσει.

ΔΥΟ ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η Ομάδα αποφάσισε να κινείται σε δύο πυλώνες εργασίας:
1) Παρόν Δίκαιο  ---  Παρούσα Οικονομία
2) Πραγματικό Δίκαιο - Πραγματική Οικονομία
(Εναλλακτικό Δίκαιο και Οικονομία - Πρόταση λύσεων - Εξέταση για το πώς
θα οικοδομήσουμε ένα σύστημα πραγματικού δικαίου (λ.χ. Ρόλος εκλογών,
Συντάγματος, Δύναμη στη γνώμη του Λαού κ.τ.ό.) και πραγματικής
οικονομίας (επιζητούμε την κατάργηση της πλασματικής οικονομίας - βλ. 20
vs 80% η σχέση πραγματικής εργασίας και πλασματικού πλούτου, βλ. το
χρέος που όλοι κάπου έχουν, δηλ. οι πολίτες χρωστούν, οι τράπεζες χρωστούν,
τα κράτη χρωστούν και γενικώς όλοι (κάπου) χρωστούν). Θέλουμε να
οικοδομήσουμε ένα περιβάλλον φιλικό με προτάσεις για μία εναλλακτική
οικονομία που θα εκμεταλλεύεται όσα προσφέρει η φύση, αλλά δεν θα τα
καταχράται, ώστε και τα παιδιά και τα εγγόνια μας να μπορούν να ζήσουν σε
αυτόν τον κόσμο.

Η ΟΝΟΖ Λευκού Πύργου στο ΙΝΤΕRNET
Προς το σκοπό της ενημερώσεως του κάθε ενεργού πολίτη λειτουργεί και το
προσωπικό blog της Ομάδος, το οποίο περιέχει τα εξής:
- Πορίσματα



2

-Πηγές (σκοπός ο έλεγχος των πορισμάτων και η
ενεργοποίηση-δραστηριοποίηση των πολιτών, ώστε οι ίδιοι να ψάξουν την
αλήθεια)
- "Μάθε τι σημαίνει αυτό" (Καρτέλα για την επεξήγηση νομικών και
οικονομικών όρων που η τηλεόραση και οι πολιτικοί επαναλαμβάνουν χωρίς
ποτέ να εξηγούν τι ακριβώς σημαίνουν)
- Τρόπος λειτουργίας του Blog (Αναφέρεται το ποιοι έχουν δικαίωμα να
δημοσιεύσουν στο blog και το καθεστώς των Σχολίων που μπορεί ο καθένας
να στέλνει στο Blog)
- Σύνδεσμοι με άλλους Αγανακτισμένους Πολίτες ανά την Ελλάδα
- Ανακοινώσεις - όπου και Καταγγελίες της ΟΝΟΖ.

Για να βοηθηθεί η Ομάδα λειτουργεί και ένα google group, που μοναδικό
σκοπό έχει την ανταλλαγή υλικού. Η Ομάδα του google group είναι κλειστή
και αποτελείται μόνον από όσους παρίστανται στις συναντήσεις της Δευτέρας
και της Πέμπτης της ΟΝΟΖ και βοηθούν συνεισφέροντας υλικό. Κανείς δεν
αποκλείεται από το google group, φυσικά, αρκεί, όμως, να παρίσταται και να
βοηθά με την συνεισφορά του την Ομάδα. Το google group δεν έχει σκοπό την
ενημέρωση των πολλών, αλλά την ανταλλαγή υλικού μεταξύ των μελών της
Ομάδος και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των μελών.
ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
BLOG ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ, ΕΝΩ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ
ΟΝΟΖ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΕΜΠΤΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!!!

ΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ Η ΟΝΟΖ ΕΩΣ ΤΩΡΑ
Έως τώρα η Ομάδα έχει ασχοληθεί ή ασχολείται τώρα με τα εξής θέματα:
1) Τι είναι η Δανειακή Σύμβαση και τα Μνημόνια
2) Πώς μας δεσμεύουν (ως προς αυτό το θέμα μάλιστα έχουμε
διαφοροποιηθεί με πολλούς καθηγητές πανεπιστημίων και με το Δικηγορικό
Σύλλογο Αθηνών και η θέση μας ήταν αυτή που τελικά προβλήθηκε και από το
ΣΤΕ - Συμβούλιο της Επικρατείας - για να απορρίψει τις αγωγές - αίτηση
ακυρώσεως - που έγιναν ενάντια στο Μνημόνιο 1 και τη Δανειακή Σύμβαση.
3) Περιεχόμενο των ανωτέρω, παραβάσεις, διαπίστωση οικονομικού
αδιεξόδου και νομικής ασφυξίας.
4) Ποιος ο ρόλος της ΤτΕ (Τράπεζα της Ελλάδος)
5) Παραβάσεις εθνικών, κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων
6) Παράνομες ενέργειες-ρυθμίσεις της Κυβερνήσεως
7) Μήνυση Αντωνίου για εσχάτη προδοσία (αποστασιοποίηση από τη μήνυση
αυτή για τις νομικές της πλημμέλειες και τις πολιτικές τοποθετήσεις του)
8) Άρτια διερεύνηση της δυνατότητος στοιχειοθετήσεως του εγκλήματος της
εσχάτης προδοσίας (βλ. άποψη αειμνήστου Καθηγητού Μανωλεδάκη)
9) Διερεύνηση για τη στοιχειοθέτηση λοιπών εγκλημάτων του Ποινικού
Κώδικα, τελεσθέντων από διαφόρους Υπουργούς και Βουλευτές
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10) Δακρυγόνα (διερεύνηση σχετικά με την μη νομιμότητα της χρήσεως των
δακρυγόνων από τους αστυνομικούς στις διαδηλώσεις και εξέταση
δυνατότητος ασκήσεως διοικητικής προσφυγής)
11) Διερεύνηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων από την είσοδο
και την παραμονή της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όνειρο που
αποδείχθηκε εφιάλτης.
12) Διεξάγεται μεγάλη έρευνα σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις των ΔΕΚΟ
(πότε έγιναν και γιατί και κάτω από ποιες συνθήκες και με ποιους όρους)
13) Έρευνα σχετικά με τα πρόσωπα που ευρίσκονται πίσω από τις
εμπλεκόμενες με την κατάσταση της Ελλάδος εταιρείες, τράπεζες, υπουργεία
κ.λπ. και ποιους ρόλους έχουν διαδραματίσει αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή τους
{ λ.χ. Προβόπουλος: Διοικητής της ΤτΕ και παράλληλα εκπρόσωπός μας στο
ΔΝΤ, Πέτρος Χριστοδούλου: Γενικός Διευθυντής Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (Οργανισμός
Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους) και παλαιότερα μεγαλοστέλεχος της
Τραπέζης Goldman Sachs, και άλλα πολλά παραδείγματα }.
14) Εναλλακτική Οικονομία   -   Πραγματική Οικονομία
15) Εναλλακτικό Δίκαιο   -   Πραγματικό Δίκαιο
16) Διερεύνηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στηρίξεως
17) Έννοια χρεοκοπίας και κατάρριψη του παραμυθιού του εκβιασμού του
ελληνικού Λαού με την απειλή της χρεοκοπίας.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η ΟΜΑΔΑ είναι ΑΝΟΙΧΤΗ σε όλους, σε όποιον θέλει να εργασθεί (ειδικό και
μη, νομικό ή οικονομολόγο και μη) με όσες δυνατότητες διαθέτει, έστω και με
μία μικρή συνεισφορά χρόνου και διαθέσεως.
Άλλωστε, σκοπός της Ομάδος δεν είναι να δώσουμε ως ειδικοί στον πολίτη μία
έτοιμη λύση, ένα έτοιμο συμπέρασμα, ώστε να το καταπιεί και να το πιστέψει
χωρίς κριτική. Αυτό το ρόλο τον έχουν αναλάβει οι επαγγελματίες του είδους,
οι δημοσιογράφοι και κυρίως η τηλεόραση. Σκοπός της Ομάδος είναι οι
ενεργοί πολίτες να ενεργοποιήσουν μέσα τους τούς μηχανισμούς κριτικής με
βασικότερο εργαλείο τους τη ΓΝΩΣΗ. Θέλουμε ο ΠΟΛΙΤΗΣ να μάθει να
συλλέγει μόνος του πληροφορίες και όχι να τις δέχεται και να τις αφομοιώνει
σαν παθητικός δέκτης, χωρίς ίχνος κριτικής σκέψεως. Αυτή θα είναι και η
μόνη επανάσταση που μπορεί να πετύχει. Μόνο μέσω της γνώσεως και με
κανένα άλλο μέσο, δε θα μπορέσει καμία επανάσταση να πετύχει. Ούτε η βία
ούτε ο φανατισμός δε μπορούν να δημιουργήσουν μία ομαλή ορθή
κατάσταση, ένα σύστημα δικαίου, παρά μόνον η ΓΝΩΣΗ των πολιτών μπορεί
να διαμορφώσει ένα κόσμο, όπου το Δίκαιο θα έχει τον πρώτο λόγο.
Μάθετε πολίτες, μορφωθείτε, ψάξτε, ώστε να μην κάνετε πια λάθος επιλογές.
Να μην μπορεί κανείς να σας χειραγωγήσει. Μην δέχεστε άκριτα κανενός τη
γνώμη ούτε και τη δική μας (της Ομάδος). Δεν επιθυμούμε να δεχθείτε άκριτα
όσα λέμε. Μόνοι σας ψάξτε και επαληθεύστε ή διαψεύσθε όσα έρχονται στην
αντίληψή σας. Δημιουργήστε έναν κόσμο Δίκαιο και Ασφαλή για εσάς, τα
παιδιά σας, τα παιδιά των παιδιών σας κ.ό.κ.

ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΑΣ!!!!!
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