
ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΗΜΑ  ΕΚΔΟΕΩ  ΑΠΟΥΑΕΩΝ  ΚΑΣΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΑΠΟ ΕΙΑΓΓΕΛΕΙ και ΔΙΚΑΣΕ  
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΦΙ ΜΟΝΟ!!!!! 

 

Εισαγγελείς και Δικαστές έχουν μετατρέψει την δικαστική διαδικασία σε πολυκατάστημα 
εκδόσεως αποφάσεων κατά παραγγελία των απατεώνων διαχειριστών του Ελληνικού κράτους 
και όχι βάση των στοιχείων των δικογραφιών. 
 

Α). Πρωτοκολλήσαμε στις 26/9/2018 στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης (αρ. 
πρωτ. 4873) και στην Πρόεδρο του Σριμελούς υμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης (αρ. πρωτ. 3314), εξώδικη δήλωση- πρόσκληση-ενημέρωση για τρία διαρκή 
κακουργήματα που διαπράττουν οι: Πρωθυπουργοί, Τπουργοί, Βουλευτές, Πρόεδροι της 
Δημοκρατίας, Διοικητές της Σραπέζης της Ελλάδος, Σρόϊκα και Λοιποί Διαχειριστές με τα πλήρη 
αποδεικτικά στοιχεία των αναγραφομένων κακουργημάτων και οι ανωτέρω αναφερόμενοι δικαστικοί 

Λειτουργοί, αντί να πράξουν τα οφειλόμενα,  τα απέκρυψαν. 

Όφειλαν να απαντήσουν στην αναφορά μας αιτιολογημένα για το κάθε αναφερόμενο στοιχείο,  
επειδή αυτό τους το επιβάλει το άρθρο 10 του υντάγματος. 
Ο Προϊστάμενος την Εισαγγελίας αντί να απαντήσει αιτιολογημένα για το κάθε ένα αναφερόμενο 
στοιχείο, «μετέτρεψε» αυθαιρέτως την αναφορά σε μήνυση και ο Εισαγγελέας «κος» ΝΟΤΛΗ  Γ. 
απέρριψε την «μήνυση» αναγράφοντας στην διάταξη του με αρ. 495/2018 το άρθρο 47 του Κ.Π.Δ. 
που περιλαμβάνει συνοπτική αιτιολόγηση.  
Η συνοπτική αιτιολόγηση παραβιάζει βάναυσα την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του υντάγματος, 
η οποία επιβάλει η αιτιολόγηση να είναι ειδική και εμπεριστατωμένη.  
 

Η Πρόεδρος του Σριμελούς υμβουλίου της Διοικήσεως του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, «κα» 
ΑΡΒΑΝΙΣΗ  ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αντί να μας απαντήσει αιτιολογημένα στα αναγραφόμενα, (όπως την 
υποχρεώνει το άρθρο 10 του υντάγματος), έστειλε την αναφορά στην Εισαγγελία για να αποφανθεί 
η Εισαγγελία επί της νομιμότητος των κακουργηματικών πράξεων.!  
Εκδίδει δικαστικές αποφάσεις, όταν δεν δύναται να κρίνει για το αν μια πράξη είναι νόμιμη η όχι; !!! 
 

Β). Κατατέθηκε μήνυση κατά όλων των απατεώνων που ασκούν την διαχείριση της χώρας και η 
Εισαγγελεύς «κα» ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΟΤ Μ. που την χρεώθηκε, την απέρριψε χωρίς αιτιολόγηση, βάση 
του άρθρου 51 του νέου Κ.Π.Δ. που περιλαμβάνει συνοπτική αιτιολόγηση, παρ’ ότι στην αρχή της 
μηνύσεως αναγράφεται ότι δεν μπορεί να απορριφτεί με το άρθρο 51 του Κ.Π.Δ. με την 
συνοπτική αιτιολόγηση, διότι αυτό παραβιάζει το άρθρο 93 του υντάγματος.  
Μήνυσα την Εισαγγελέα ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΟΤ  Μ., (για δεύτερη φορά), ασκήθηκε προσφυγή κατά της 
διατάξεως της και με δικαστικό επιμελητή επιδόθηκε εξώδικη δήλωση στον Προϊστάμενο της 
Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης κον ΖΑΡΚΑΝΣΖΙΑ ΣΕΥΑΝΟ που περιείχε την προσφυγή, τις  
μηνύσεις κατά ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΟΤ, Πρωθυπουργών και λοιπών και αναφερόταν εκτός όλων των άλλων 
αποδείξεων περί μη απορρίψεως και η αυταπόδεικτη Αντισυνταγματικότητα του άρθρου 51 του 
Κ.Π.Δ. που παραβιάζει το άρθρο 93 του υντάγματος, το οποίο υπερισχύει κάθε νόμου και κώδικα.    
Και ο «κος» ΖΑΡΚΑΝΣΖΙΑ, την αναφορά αυτή την «μετέτρεψε πάλι σε μήνυση» και την χρέωσε 
πάλι στον Εισαγγελέα «κον» ΝΟΤΛΗ  Γ., ο οποίος είχε απορρίψει ως μήνυση την αναφορά του 
9/2018 με το τότε άρθρο 47 του Κ.Π.Δ..!!!  
Η προσφυγή θα γίνει δεκτή κατά της διατάξεως της «κας» ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ από την Εισαγγελία 
Εφετών Θεσσαλονίκης, διότι η Ε.Ε.Θ. ήδη έχει ακυρώσει την διάταξη του Εισαγγελέως Κατερίνης 
«κου» ΓΑΛΙΑΣΑΣΟΤ, ο οποίος ομοίως είχε απορρίψει την ίδια μήνυση κατά των απατεώνων 
πρωθυπουργών και λοιπών, που είχε κατατεθεί από άλλον πολίτη στην Εισαγγελία Κατερίνης.!!! 



Καθαροί Εισαγγελείς, (σε Εισαγγελίες άλλων πόλεων), που παρέλαβαν την ίδια μήνυση που είχε 
κατατεθεί από άλλους πολίτες σε Αυτές, όχι μόνο δεν τις απέρριψαν, αλλά έπραξαν αυτό που 
όφειλαν να κάνουν, το οποίο τους το επιβάλουν υνταγματικοί Κώδικες και νόμοι.- 
την μήνυση κατά της πρώην Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου «κας» ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ και του 
αντεισαγγελέα Α.Π. «κου» ΠΕΠΟΝΗ, (για αποσιώπηση των κατωτέρω αναφερομένων κακουργημάτων), 
μετά την προκαταρκτική για πλημμέλημα, άλλαξε η κατηγορία σε κακούργημα.  
 

Σο πλιάτσικο και η λεηλασία της κρατικής και της ιδιωτικής μας περιουσίας που ζούμε τα 
τελευταία χρόνια, οφείλεται στις κάτωθι αναφερόμενες 3 απάτες: 
υγκεκριμένα:     
1ο).  Ο Κ. Καραμανλής, ο Γ. Παπανδρέου και οι κυβερνήσεις συνεργασίας έδωσαν  183 δισ. ευρώ 
δάνεια στους τραπεζίτες με τους νόμους ν. 3723/2008 - ν.3845/2010, - ν.3872/2010 - ν.3965/2011 - 

ν.4031/2011 - ν.4056/2012 και με τις υπουργικές αποφάσεις που τους τα έδιναν, τους έλεγαν ότι αν δεν 
τα επιστρέψουν πίσω οι τραπεζίτες, οι κυβερνήσεις θα τα βάλουν στο δημόσιο χρέος να τα 
πληρώσουμε εμείς με φόρους.!!!  
Δηλ, «πάρε τα λεφτά εσύ τραπεζίτη και θα τα πληρώσει ο κόσμος με φόρους».                    

 

2ο).  Έδωσαν 50 δισ. ευρώ ακόμα στους τραπεζίτες, από το 2010 έως το 2012, με τους νόμους  
ν.3864/2010 και ν.4079/2012 ιδρύοντας το Σ.Χ.., επειδή τάχα τους έλειπαν κεφάλαια λόγω των 
κόκκινων δανείων, που όμως δεν τους έλλειπαν, αφού οι ισολογισμοί των τραπεζών από 1/1/2006 
έως και 31/12/2009 παρουσίαζαν κέρδη από 1,3 δισ. ευρώ έως και 2,3 δισ. ευρώ.!!!        
Είναι η λεγόμενη «ανακεφαλαιοποίηση». Επομένως, δεν υπήρχε έλλειψη κεφαλαίων, αλλά και αν 
υπήρχε, είχαν πάρει τα ανωτέρω 183 δισ. ευρώ και θα την κάλυπταν από αυτά. Μα, αν είχαν έλλειψη 
κεφαλαίων, τότε οι ισολογισμοί είναι πλαστοί και πρέπει να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους.!!! 
 

3ο).  Σο Ελεγκτικό υνέδριο, (που είναι το ανώτατο δικαστήριο που ελέγχει την διαχείριση των 
κυβερνήσεων κάθε χρόνο), το 2016 ανακοίνωσε ότι, το κράτος στο 2015 έλαβε 675 δισ. ευρώ νέα 
δάνεια, εκτός από τα 345 δισ. που είναι το επίσημο χρέος της χώρας μας, που τάχα γι αυτά 
μπήκαμε στα μνημόνια.  Δεν απάντησαν οι αρμόδιοι τι δάνεια είναι αυτά και που είναι τα λεφτά και 
οι δικαστές του Ε.. δεν ζήτησαν από τους εισαγγελείς να ερευνήσουν την αύξηση του χρέους κατά 
675 δισ. ευρώ.!!!                       
Μετά από έρευνα στο χρηματιστήριο, ανακαλύψαμε ότι οι υπουργοί οικονομικών: 
έβγαζαν κρατικά ομόλογα,  
τα ρευστοποιούσαν στο Φρηματιστήριο Αθηνών και αλλού,  
έβαζαν τα λεφτά στην τσέπη και  
δεν περνούσαν τα ομόλογα στα βιβλία του κράτους!!!     υνολικά 675 δισ.  ευρώ!!! 
 

Αυτές τις απάτες θέλουν να καλύψουν, για να αρπάξουν τα πάντα αυτοί και τα αφεντικά τους. 
Δεν υπήρχε οικονομικό πρόβλημα στο κράτος για να υπογράψουμε μνημόνια, διότι το πρώτο 
τρίμηνο του 2010 ζητήσαμε 20,4 δισ. δάνεια για να αντικαταστήσουμε αυτά που έληγαν και ενώ οι 
αγορές μας έδιναν 60,2 δισ., ο Παπανδρέου στο Καστελόριζο είπε ότι θα μπούμε ΔΝΣ γιατί δεν 
μας δανείζουν οι αγορές.!!!  
Ούτε και οι τράπεζες είχαν πρόβλημα με τα κέρδη που εμφάνιζαν μέχρι και το 2009.!!!  
 

Παναγιώτης  Θεοδωρίδης 
Οικονομολόγος – Πρόεδρος του ωματείου  «ΑΝΣΙΣΑΗ  ΣΩΡΑ» 

 

ΟΛΑ ΣΟ ΥΩ,  για την ΑΛΗΘΕΙΑ,  την ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ  και την  ΕΙΡΗΝΗ 
 

ΑΘΗΝΑ:  Λ. Α. υγγρού 5,  Σηλ. 210.56.96.014 - κινητό 6930.362.262,  www.antistasitora.gr  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ:    ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ,  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  και  σε 59  ακόμα πόλεις στη χώρα.            

http://www.antistasitora.gr/

