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Με την παρούσα δήλωση σας ανακοινώνω ότι είστε ελεύθεροι να κάνετε 
οποιονδήποτε έλεγχο στην επιχείρηση μου και θα σας επιδείξω και θα σας 
παραδώσω οποιοδήποτε έγγραφο σε αντίγραφοαφορά αυτήν. 

Οφείλω να σας υπενθυμίσω, ότι τόσο εγώ, όσο και εσείς είμαστε υποχρεωμένοι 
να γνωρίζουμε τους νόμους του κράτους, καθ’ όσον η άγνοια αυτών αποτελεί 
αδίκημα. 
 

Με την παρούσα εξώδικη δήλωση, με Φ.Ε.Κ. και δημόσια έγγραφα, σας 
αποδεικνύουμε ότι οι διαχειριστές της εξουσίας, (ναι αυτοί που σας έστειλαν να 
κάνετε έλεγχο), έχουν θέσει σε εφαρμογή την μεγαλύτερη απάτη όλων των 
εποχών παγκοσμίως, εις βάρος του Ελληνικού Λαού.  
 
Από το 2009 έως το 2012,με τους νόμους   ν.3723/2008,   ν.3845/2010, 
ν.3864/2010   -   ν.3872/2010   -   ν.3965/2011    -   ν.4031/2011  -  ν.4056/2012   και   
ν.4079/2012, οι κυβερνήσειςέδωσαν δάνεια στις τράπεζες υπό την μορφή 
εγγυήσεων, συνολικού ποσού 233 δισ. ευρώ, με όρο στην δανειακή σύμβαση, 
ότι σε περίπτωση που δεν θα τα επιστρέψουν πίσω οι τράπεζες, τότε οι 
κυβερνώντες θα τα βάλουν στο δημόσιο χρέος να τα πληρώσουμε εμείς οι 
πολίτες με φόρους. 
 

Δηλαδή, έδωσαν τα λεφτά στις τράπεζες με όρο στην δανειακή 
σύμβαση:«πάρε εσύ τα λεφτά και θα τα πληρώσει άλλος». 
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Όπως καταλαβαίνετε η συνεργασία σας με αυτήν, σας καθιστά συνεργούς. 
Γίνεστε συνεργοί σε υπεξαίρεση δημοσίας και ιδιωτικής περιουσίας. 
 
Οφείλετε ως δημόσιοι υπάλληλοι: 
 
1).να ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ πιστά και κατά γράμμα το άρθρο 25 παραγράφους 1 
και 3 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα με τον όποιο προσληφθήκατε και 
εργάζεστε εις το δημόσιο,  (δηλ του νόμου ν.3528/2007), 
 
2)να ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ πιστά και κατά γράμμα το άρθρο 232 του Π.Κ. (το 
όποιο αναφέρει «ότι όποιος γνωρίζει ότι τελείται κακούργημα και δεν το 
αναφέρει εις την αρχή τιμωρείται με φυλάκιση τριών ετών»), αναφέροντας 
στις δικαστικές αρχές την τέλεση του μεγαλυτέρου κακουργήματος όλων των 
εποχών από τους διαχειριστές της εξουσίας.  
 
Οφείλετε λοιπόν, αύριο να καταθέσετε στη Εισαγγελία το παρόν έγγραφο και 
να ζητήσετε να εφαρμοστούν άμεσα τα νόμιμα, και να δηλώσετε ως μάρτυρα 
για αυτά τα στοιχεία τον Πρόεδρο του Σωματείου «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ». 
 
Εάν εντός 48 ωρών δεν με ενημερώσετε ότι καταθέσατε στον Εισαγγελέα 
την παρούσα δήλωση, της οποίας είμαι προσωπικά υπεύθυνος για τα 
αναφερόμενα εις αυτήν, τότε και εγώ θα εφαρμόσω εις βάρος σας το άρθρο 
232 του Ποινικού Κώδικα. 
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