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ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΡΦΗ 

ΔΗΛΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
 

κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 120 του υντάγματος: 
 

«2. O σεβασμός στο ύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση 
στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων». 

 
 

ΠΡΟ  τον Αστυνομικό  
 
……………………………………………………….. 
που διενεργεί έλεγχο του λόγου μετακινήσεώς μου και 
πού πηγαίνω. 
 
 
Αξιότιμε Κύριε 
 
 

Ο λόγος μετακινήσεως μου και το πού πηγαίνω αποτελούν προσωπικά 
δεδομένα και επομένως το να μου ζητάτε να σας επιδείξω   

το έντυπο ή το μήνυμα που έχω στείλει και αναφέρονται αυτά τα στοιχεία,  
παραβιάζουν τον αντίστοιχο νόμο περί προσωπικών δεδομένων. 
 

Επομένως, η ενέργειά σας να συνεχίσετε να μου ζητάτε την επίδειξη των 
συγκεκριμένων και αν δεν σας τα δείξω θα βεβαιώσετε παράβαση γι’ αυτόν 
τον λόγο, αποτελούν πράξεις εκβιάσεως, αλλά και παραβιάσεως του νόμου 
περί προσωπικών δεδομένων. 
 

Έχουμε έναν νόμο και μια υπουργική απόφαση, που αυτό που ζητείται με την 
υπουργική απόφαση παραβιάζει το νόμο. 
 

Εάν εφαρμοστεί ο νόμος, έχουμε παραβίαση της υπουργικής αποφάσεως. 
 

Επομένως, είναι αυταπόδεικτη η μη νομιμότητα της υπουργικής αποφάσεως 
σε τυπικό επίπεδο. 
 

το άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 3 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, 
(δηλαδή του νόμου ν.3528/2007), αναγράφεται ότι, ο δημόσιος υπάλληλος 
είναι προσωπικά υπεύθυνος για την νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών 
και ότι σε περίπτωση που λάβει μια εντολή που είναι προδήλως παράνομη 
και αντισυνταγματική, οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει. 
 

ύμφωνα με τα επιβαλλόμενα από τους ανωτέρω αναφερόμενους νόμους, 
οφείλετε να μεταβιβάσετε το παρόν έγγραφο στους ανωτέρους σας και  
να μην βεβαιώσετε οποιαδήποτε παράβαση, που δεν αποτελεί παράβαση 
Κ.Ο.Κ.. 
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Κρατάτε τα στοιχεία μου και με ενημερώνετε, όταν θα λάβετε απάντηση που 
να καταρρίπτει τα αναφερόμενα από εμένα στην παρούσα δήλωση, σύμφωνα 
με το άρθρο 10 του υντάγματος, δηλαδή πλήρως αιτιολογημένα και  
όχι με την συνήθη φράση αποφυγής:  
«τα αναφερόμενα κρίθηκαν ΑΒΑΙΜΑ καθόσον δεν πρόεκυψαν τυπικοί και ουσιαστικοί 
λόγοι που να αποτελούν στοιχείο εξαίρεσής σας από το πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 
Δ1α/Γ.Π.οικ.20036».  
 
Αν βεβαιώσετε παράβαση, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που 
εκδόθηκε με πρόφαση την απάτη του λεγόμενου «κορονοϊού»,  
παραβιάζετε: 
Α) τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων, 
Β) το άρθρο 25 του νόμου ν.3528/2007.  
 
Επομένως,  

έχουμε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους σας. 
 

Είναι αυτόφωρο αδίκημα  

καλώ το 100, να πάμε παρέα στο αυτόφωρο. 

 
 

Με τα αναφερόμενα στην συνέχεια, σας καθιστώ επισήμως γνώστη 
τελέσεως διαρκών κακουργημάτων από πλευράς κυβερνώντων και αυτών 
που εκδώσαν και εφαρμόζουν την υπουργική απόφαση και οφείλεις να 
καταθέσεις μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στην Εισαγγελία, 
σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ποινικού Κώδικα.  
 

Αν δεν ισχύουν θα ασκηθεί δίωξη εναντίον μου. 
Αν ισχύουν θα ασκηθεί κατά των συμμετεχόντων στα κακουργήματα. 
 
ας καταθέτω επίσης την μήνυση που έχει κατατεθεί από τις 30/3/2020 
στο αστυνομικό τμήμα Φαϊδαρίου, (λόγω κλειστών Εισαγγελιών) κατά των: 
ΜΗΣΟΣΑΚΗ  ΚΤΡΙΑΚΟΤ, Πρωθυπουργού,   
ΚΙΚΙΛΙΑ  ΒΑΙΛΗ, Τπουργού Τγείας,  
ΣΙΟΔΡΑ  ΩΣΗΡΙΟ, ιατρού-λοιμωξιολόγου,  
ΒΡΟΤΣΗ  ΙΩΑΝΝΗ, υπουργού,  
ΠΑΣΟΤΛΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΤ περιφερειάρχη-ιατρού,  
ΦΑΡΔΑΛΙΑ  ΝΙΚΟΛΑΟ, υφυπουργό πολιτικής προστασίας & διαχείρισης κρίσεων,  
ως άμεσους συνεργούς στις τελούμενες πράξεις λόγω της εμφανισθείσης 

«πανδημίας». 
 

ε αυτήν την μήνυση, με τα στοιχεία που αναφέρονται και προσκομίζονται, 
γίνονται ολοφάνεροι οι δύο (2) λόγοι  
για τους οποίους θέλουν να επιβάλουν ως πανδημία ένα είδος γρίπης κατά 
50% ελαφρύτερο από την εποχική γρίπη. 
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Πρώτος λόγος. 
 

Έχουν αρπάξει οι κυβερνώντες και οι συνεργοί τους  908+ δισ. ευρώ, τα 
οποία έχουν προσθέσει στο δημόσιο χρέος και με δικαιολογία την εξόφληση 
αυτού του προϊόντος απάτης χρέους, υπέγραψαν τα μνημόνια για να 
μεταβιβάζουν την κρατική περιουσία σε ντόπιους και ξένους νταβατζήδες. 
Με κατασχέσεις δε και πλειστηριασμούς, θέλουν να αρπάξουν τα ακίνητά μας, 
επειδή εμείς αρνούμαστε -και δεν μπορούμε- να πληρώσουμε τα δισεκατομμύρια 
που αυτοί άρπαξαν. 
Τπό την μορφή επικεφαλίδος και σε απλά Ελληνικά, τα 3 κακουργήματα που 
συνεχίζουν να τελούν οι διαχειριστές της χώρας, [και με την απάτη του 
«κορονοϊού» προσπαθούν να τα ολοκληρώσουν για να αρπάξουν την κρατική και ιδιωτική 
περιουσία του Ελληνικού λαού και στα οποία συμμετέχουν και οι μηνυόμενοι με την 
παρούσα μήνυση], είναι: 
 

Η 1η παράνομη πράξη ήταν να δώσουν οι κυβερνήσεις στις τράπεζες 183 δισ. 
δάνεια, με όρο στην δανειακή σύμβαση να τα πληρώσουμε εμείς οι πολίτες με 
φόρους. (νόμοι ν.3723/2008, ν.3845/2010,  ν.3872/2010,  ν.3965/2011,  ν.4031/2011 

και ν.4056/2012). Σα πρώτα 23 δισ. τα έβαλαν στο χρέος τον 6/2012 και σε 
αυτά οφείλονται τα μνημόνια, τα μέτρα και οι φόροι. 
 

Η 2η παράνομη πράξη ήταν να δώσουν οι κυβερνήσεις στις τράπεζες 50 δισ. 
ευρώ, (επειδή τάχα τους έλειπαν κεφάλαια λόγω των κόκκινων δανείων, που δεν τους 
έλλειπαν, όπως το αποδεικνύουν οι ισολογισμοί τους που εμφάνιζαν κέρδη από 1,3 έως 
και 2,3 δις. ευρώ η κάθε τράπεζα), χωρίς υποχρέωση επιστροφής και φυσικά αυτά 
να τα πληρώσουμε εμείς οι πολίτες με φόρους, επειδή το ίδιο το κράτος τα 
δανείστηκε με τα μνημόνια για να τα δώσει στους τραπεζίτες. 
 

Η 3η παράνομη πράξη ήταν η νομιμοποίηση ως δημόσιο χρέος 675 δισ. 
ευρώ που άρπαξαν οι διαχειριστές της εξουσίας, (εκδίδοντας ομόλογα του 
δημοσίου, ρευστοποιώντας τα στο χρηματιστήριο, μη βάζοντας το ποσό ρευστοποιήσεως 
στο κρατικό ταμείο τσεπώνοντας το και μη περνώντας αυτά τα ομόλογα στα βιβλία του 
κράτους. Διπλά βιβλία το κράτος!!!!!) και ζητούν να τα πληρώσουμε εμείς οι 
πολίτες….». 
 

Είναι νόμιμο να παίρνει κάποιος δάνειο και να το πληρώνει κάποιος άλλος; 
Είναι νόμιμο τα χρήματα που «λείπουν» από κάποιον να τα πληρώνει άλλος; 
Είναι νόμιμο να υπεξαιρεί κάποιος χρήματα και να τα πληρώνει άλλος; 
 

Αυτές τις απάτες προσπαθούν να καλύψουν, φυλακίζοντας τους Έλληνες 
πολίτες με την δικαιολογία της πανδημίας. 
 

Δεύτερος  λόγος.  
 

Μεταφέρουν τους λαθροεισβολείς σε δομές-πόλεις που φτιάχνουν, με την 
συμμετοχή και προστασία της αστυνομίας, (αλλοιώνοντας έτσι τον πληθυσμό), 
τους δίνουν επιδόματα και ιθαγένεια, για να είναι οι νέοι ψηφοφόροι τους. 
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Σώρα που γνωρίζεις τα ανωτέρω αναφερόμενα,  οφείλεις: 
 

1..  Αύριο το πρωί καταθέτεις στην Εισαγγελία μηνυτήρια αναφορά κατά 
παντός υπευθύνου από τους αναφερόμενους στην παρούσα δήλωση, την οποίαν 
προσκομίζεις στον Εισαγγελέα, μαζί με την αναφερομένη στην αρχή μήνυση . 
Ή  θα ασκηθεί δίωξη κατά του ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Κυριάκου που 
υπογράφει τα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, 
Ή θα ασκηθεί δίωξη κατά των διαχειριστών της χώρας, εφ’ όσον δεν είναι 
ψευδή τα αναφερόμενα γεγονότα και επομένως αποτελούν παράνομες και 
συγκεκριμένα διαρκείς κακουργηματικές πράξεις.  
 

2..  Βάση των αναφερομένων στην παρούσα δήλωση, δεν κόβεις κλήση, δεν 
εμποδίζεις την μετάβασή μου εκεί που επιθυμώ  
και δεν χρειάζεται να καταθέσεις αύριο την μηνυτήρια αναφορά. 
 
 

Αν κόψεις κλήση, 
 
1..  Καλώ το 100, δηλώνω ότι σου καταθέτω μήνυση με βάση αυτά που 
έλαβες γνώση, δεν εφαρμόζεις το ύνταγμα και τους νόμους και τον όρκο 
που έχεις δώσει, επειδή συμμετέχεις σε κακούργημα παραβιάζοντας άρθρα 
του Ποινικού Κώδικα και νόμους: 
α..  τα άρθρα ΠΚ:  232, 239, 244, 259, 186, 134, 187, 385, 386, 
β..  τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων,  
γ..  τον νόμο  ν.3691/2008 για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές  
      δραστηριότητες. 
 

2..  Πάμε μαζί ΣΩΡΑ αυτόφωρο, επειδή οι παραβάσεις των ανωτέρω 
άρθρων Π.Κ. και νόμων, επισύρουν αυτόφωρη διαδικασία ως διαρκή 
τελούμενα εγκλήματα.   
 

Μάρτυρα  προτείνω τον  ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ του Κυριάκου, 

Οικονομολόγο, κατοίκου Αθηνών, Λ.Α. υγγρού 5,  Α.Δ.Σ.  ΑΜ 217848,  

τηλέφωνο  6930 362 262,  ο οποίος με τηλεφωνική ειδοποίηση από εσάς, θα 
έρθει άμεσα στο αυτόφωρο να καταθέσει και να προσκομίσει όλα τα 
αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία. 
 

Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου 
 
 

 
 

………………………………………………. 
«ΑΝΣΙΣΑΗ ΣΩΡΑ»   

Σωματείο  

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

ΑΘΗΝΑ:  Λ. Α. υγγρού 5 ΣΚ. 117.43. 6930.362.262-6984.656.709, www.antistasitora.gr 


