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ΠΡΟΣ ΤΗΝ xx' Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Του Πέτρου Σαμαρά του Φωτίου, κατοίκου Τούμπας Θεσσαλονίκης , οδός
xxxxxxx xxxx xx
Σχετικά με την υπ' αριθ. xx/xx-5-2014 γραπτή πρόσκλησή σας
___________________________________________________________
Θεσσαλονίκη , xx - 06 - 2014

Μετά από την ως ανωτέρω γραπτή πρόσκλησή σας για επικοινωνία μου
μαζί σας για υπόθεση που αφορά υποβολή Δ.Φ.Ε. οικ. Ετών 2012 & 2013 ... σας
ενημερώνω και δηλώνω κατηγορηματικά τα παρακάτω:
1.
Γνωρίζω την ελληνική γλώσσα και έχω σώας τας φρένας, τα δε παρακάτω
είναι προϊόντα ώριμης σκέψης μου ως πολίτης και πατέρας πέντε παιδιών.
2.
Ως Έλληνας πολίτης αλλά και ιδιαιτέρως ως επί 26 έτη μόνιμος και σήμερα
έφεδρος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας είμαι υποχρεωμένος να τηρώ το
Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους που είναι συνακόλουθοι με αυτό.
Σύμφωνα με εμπειρία, αντίληψη και διανόηση, προσωπική δική μου αλλά
και κοινή σε πολλούς συμπολίτες μου, από πολιτικά κόμματα και σημαντικές
προσωπικότητες μέχρι και πρόσωπα από κάθε κοινωνική και επαγγελματική τάξη,
η χώρα βρίσκεται σε πολιτική ανωμαλία λόγω του "σφετερισμού της λαϊκής
κυριαρχίας" από κρατικούς λειτουργούς, εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού
και δικαστικούς λειτουργούς, όπως ορίζεται στην 3η παράγραφο του άρθρου 120
του Συντάγματος της Ελλάδος (όπως αναθεωρήθηκε το 2008), αντιπρόσωποι οι
οποίοι εξελέγησαν υποσχόμενοι άλλα από αυτά που έπραξαν και εξαπατώντας
έτσι τον λαό καπηλευόμενοι τις δημοκρατικές διαδικασίες.
3.
Δεδομένης αυτής της δημοκρατικής ανωμαλίας και σε εφαρμογή της 4ης
παραγράφου του ίδιου άρθρου, είμαι υποχρεωμένος να αντισταθώ με κάθε μέσο
εναντίον οποιουδήποτε προσπαθεί να καταλύσει το Σύνταγμα με τη βία.
4.
Η επικαλούμενη πολιτική ανωμαλία και σφετερισμός της λαϊκής κυριαρχίας
με τη βία τεκμαίρεται ποικιλοτρόπως από δημόσιες δηλώσεις κρατικών
λειτουργών, Ελλήνων βουλευτών, μελών των κυβερνήσεων, αλλοδαπών
αξιωματούχων και πλήθους άλλων δημοσίων προσώπων.
Ενδεικτικά, θα αναφέρω λίγες μόνον αιτιολογίες:
α. Μέλη της Ελληνικής Στατιστικής υπηρεσίας έχουν καταγγείλει για
ανακοίνωση ψευδών στοιχείων από τον Πρόεδρο της υπηρεσίας τους για τα
σχετικά εθνικά οικονομικά δεδομένα, με τρόπο που να υποχρεώνουν τη χώρα σε
φορολογικά και άλλα μέτρα εις βάρος των πολιτών με άνιση κατανομή βαρών (Άρ.
4 & 5 Συντ.). Η ηγεσία του υπ. οικονομικών και της κυβέρνησης αντί να
διερευνήσει με διαφανή και σοβαρό τρόπο το καταγγελλόμενο, απέπεμψε τους
καταγγέλλοντες από την υπηρεσία και έδωσε απόλυτη εξουσία στον πρόεδρο της.
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Συγχρόνως, ενώ το θέμα έχει γίνει δημόσια γνωστό, κανείς δικαστικός δεν
επιλήφθηκε αυτεπάγγελτα την καταγγελλόμενη κατάχρηση εξουσίας και εθνική
προδοσία.
β. Από το 2010 έως σήμερα έχουν γίνει αλλεπάλληλες μηνύσεις πολιτών,
κοινωνικών ομάδων και άλλων φορέων κατά μελών των κυβερνήσεων, μελών του
κοινοβουλίου και του προέδρου της δημοκρατίας, πολλές από τις οποίες έχουν
γίνει αποδεκτές και λόγω του αχαρακτήριστου άρ. 86 του Συντ. (φανερά αντίθετο
στο άρ. 4 & 1 του Συντ.) έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή των Ελλήνων. Αυτές, παρ'
όλη τη σοβαρότητα των καταγγελλομένων για κατάχρηση εξουσίας, εθνική
προδοσία και σφετερισμό της λαϊκής κυριαρχίας μέσω σύστασης εγκληματικής
οργάνωσης, δεν αποφασίζεται από τη βουλή η διερεύνησή τους, ώστε να
αποδειχτεί μέσω στοιχείων και δημόσια η αθωότητα ή η ενοχή των
καταγγελλομένων. Με μια απλή σκέψη, είναι αναμενόμενο από έναν ένοχο,
μάλλον, παρά από έναν αθώο, να αρνείται την δημόσια διερεύνηση σοβαρότατων
κατηγοριών εναντίον του, όταν μάλιστα την αρμοδιότητα δικαστικής διερεύνησης
έχει ο ίδιος και οι συγκατηγορούμενοί του για τα ίδια εγκλήματα.
γ. Τα μέλη των κυβερνήσεων από το 2010 έως σήμερα και πλήθος
εκπροσώπων τους έχουν δηλώσει δημόσια με απόλυτα ευκρινή γλώσσα ότι οι ίδιοι
και κατά την αντίληψή τους και ολόκληρος ο Ελληνικός Λαός υφίστανται
εκβιασμούς για την υιοθέτηση σκληρών οικονομικών μέτρων στον Ελληνικό Λαό,
τα οποία έχουν οδηγήσει (και εξακολουθούν να το κάνουν) μεγάλη μερίδα του σε
εξαθλίωση, κακουχίες, κοινωνική διάλυση μέχρι και θανάτους από ελλιπή παροχή
υπηρεσιών υγείας και κατ' επέκταση από αυτοκτονίες. Ο εκβιασμός σύμφωνα με
τους ελληνικούς νόμους είναι σοβαρό ποινικό αδίκημα, όπως και ο εξαναγκασμός
σε βλάβη της υγείας και το θάνατο είναι σοβαρά εγκλήματα. Παρ' όλα αυτά ούτε
οι κρατικοί λειτουργοί μηνύουν τους θεωρούμενους ως εκβιαστές, αλλά ούτε
δικαστικοί λειτουργοί αναλαμβάνουν αυτεπάγγελτα να τους διώξουν.
δ. Από το 2010 μέχρι σήμερα, με αποκορύφωμα το 2011, κομμάτι του
Ελληνικού λαού προέβηκε σε ειρηνικές εκδηλώσεις δημόσιας διαμαρτυρίας με
πολλές μορφές, όπως η άρνηση πληρωμής διοδίων, η άρνηση πληρωμής τελών ηλ.
ρεύματος, διαμαρτυρίες σε ΔΟΥ, πολυήμερες ειρηνικές συγκεντρώσεις σε πλατείες
και άλλες. Παρ' όλο που παρόμοιας έντασης και συμμετοχής λαϊκές εκδηλώσεις
έχουν γίνει μόνο σε εποχές πολιτικών εκτροπών πολύ παλαιοτέρων ετών, τα
όργανα τήρησης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ακολουθώντας εντολές των
ηγεσιών τους και κατ' επέκταση των κυβερνήσεων, κατέστειλαν (και συνεχίζουν να
το κάνουν) αυτές τις εκδηλώσεις με αδικαιολόγητα σκληρή βία κατά ειρηνικών
πολιτών με προφανή σκοπό να τους τρομοκρατήσουν, ώστε να υποταγούν σε
όλες τις ακόλουθες απάνθρωπες πολιτικές. Μάλιστα, στις διαδηλώσεις των
πλατειών αποκαλύφθηκαν μεθοδεύσεις σκοπιμότητας μυστικών κρατικών
υπηρεσιών που δημιουργούσαν δήθεν φασαρίες στο πλήθος, για να δικαιολογηθεί
χρήση βίας και χημικών μέσων.
ε. Είναι ολοφάνερη και απροκάλυπτη η μη τήρηση σε σημείο αντιστροφής
του πνεύματος του άρ. 21 του Συντ. για την προστασία της οικογένειας, των
πολυτέκνων, των ΑμΕΑ και γενικά των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων από τη
νομοθεσία που ψηφίζεται από τους βουλευτές των κυβερνητικών κομμάτων, αντί
της προστασίας του κράτους.
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5.
Μετά από όλα αυτά και αφού έχω προβεί σε πολλές προσπάθειες με
διάφορους τρόπους για την αποκατάσταση του πολιτεύματος (διαδηλώσεις,
δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, συζήτηση και αρθρογραφία, συμμετοχή σε
σχετικά κινήματα πολιτών, ίδρυση νέας πολιτικής οργάνωσης, συμμετοχή και
υποψηφιότητα σε βουλευτικές εκλογές κ.ά.) και αδυνατώντας να ανταπεξέλθω
στις ανάγκες και υποχρεώσεις απέναντι στα πέντε παιδιά μου, έχω επιλέξει ως
ένα από τα μέσα αντίστασής μου την μη καταβολή φόρων στο κράτος.
6.
Εγώ και η οικογένειά μου, (όπως και πολλοί άλλοι, όπως καταδεικνύει η
άρνηση πλέον των 2.000.000 συμπολιτών μας να καταθέσουν φορολογικές
δηλώσεις μέχρι και σήμερα) αν πληρώσω τους απάνθρωπους φόρους, που
επιβάλλονται από υπόδικους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και για
εθνική προδοσία, με δικαιολογία την αποπληρωμή δανείων αμφιβόλου
προέλευσης, θα απωλέσουμε τη δυνατότητα επιβίωσης, κάτι που έχει
καταδικαστεί από διεθνή δικαστήρια στο πρόσφατο παρελθόν.
7.
Πιστεύω πως όσο η επιχείριση αποστέρησης του Ελληνικού Λαού από την
περιουσία του και από κάθε δυνατότητα επιβίωσης στηρίζεται στην σιωπηρή
αποδοχή και υποταγή των πολιτών στις έκνομες εξουσίες, τόσο θα συνεχίζεται
αυτή η γενοκτόνα πολιτική. Θεωρώ πως η υπομονετική πληρωμή των άδικων
φόρων που έχουν επιβληθεί δεν ωφελεί τον Ελληνικό λαό, ούτε “του κερδίζει
χρόνο”, παρά μόνο χαρίζει στους παρανόμους δικαιολογίες νομιμότητας.
8.
Έτσι, όπως και έχω υποχρέωση από το Σύνταγμα της Ελλάδας να κάνω,
επιλέγω συνειδητά αυτόν τον τρόπο αντίστασης, δηλαδή την κατά το δυνατόν μη
συμμόρφωση στις φορολογικές απαιτήσεις από το σημερινό κράτος που τελεί
υπό κατοχή εχθρικών προς τον Ελληνικό Λαό εγκληματικών συμμοριών έως
την πλήρη αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας.
9.
Τέλος, στο όνομα του μέλλοντος των παιδιών μας, για τα οποία δεν πρέπει
να επιτρέψουμε να ζήσουν σε μία χώρα υπό κατοχή με υποθηκευμένο ένα
οικτρό μέλλον και κατόπιν όλων αυτών που προανέφερα, σας καλώ εσάς τους
Δημόσιους Λειτουργούς που υπηρετείτε στις ΔΟΥ και έχετε ομοίως ορκιστεί να
τηρείτε το Σύνταγμα, να τηρήσετε το 120ό άρθρο του προς το συμφέρον του
Ελληνικού Λαού και να αναβάλλετε κάθε προσπάθεια συλλογής φόρων από μένα
και την οικογένειά μου και κάθε πρόστιμο ή δίωξη ή άλλο μέτρο μέχρι την
αποκατάσταση της νόμιμης εξουσίας του Ελληνικού Λαού.
Μετά τιμής
Πέτρος Σαμαράς
Σμηναγός εν αποστρατεία

