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ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΟΥ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ 

(ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΕΩΣ) 

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ  ΑΝΑΦΟΡΑ 

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

«2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση 

στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων». 

 

ΤΟΥ 

………………………………………………………………………..  
 

κατοίκου …………………………………………………………………… 
 

Α.Δ.Τ.   …………………..,   Α.Φ.Μ. ………………………….., 
 

Τηλ.  ……………………………….. 
 

 

ΚΑΤΑ  ΤΩΝ 
  

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ  ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Πρωθυπουργού,  

ΚΙΚΙΛΙΑ  ΒΑΣΙΛΗ, Υπουργού Υγείας, 

ΤΣΙΟΔΡΑ  ΣΩΤΗΡΙΟ, ιατρού-λοιμωξιολόγου,  

ΒΡΟΥΤΣΗ  ΙΩΑΝΝΗ, υπουργού, 

ΠΑΤΟΥΛΗ  ΓΕΩΡΓΙΟ, περιφερειάρχη-ιατρού, 
ΧΑΡΔΑΛΙΑ  ΝΙΚΟΛΑΟ, υφυπουργό πολιτικής προστασίας & 

διαχείρισης κρίσεων, ως άμεσους συνεργούς στις τελούμενες πράξεις λόγω 

της εμφανισθείσης «πανδημίας». 

   
Κε Εισαγγελεύ 
 
Την παρούσα μηνυτήρια αναφορά, δεν δύναστε να την απορρίψετε-
αρχειοθετήσετε κατ’ άρθρο 51 Κ.Π.Δ. με την συνοπτική αιτιολόγηση του, 
επειδή το άρθρο αυτό παραβιάζει τόσο το άρθρο 139 Κ.Π.Δ. που επιβάλει 
οι διατάξεις να είναι ειδικές και εμπεριστατωμένες, όσο και την παράγραφο 
3 του άρθρου 93 του Συντάγματος, που επιβάλλει όλες οι αποφάσεις να 
είναι ειδικές και εμπεριστατωμένες, με αποτέλεσμα το άρθρο 51 Κ.Π.Δ. να 
είναι αυταπόδεικτα Αντισυνταγματικό. 
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Σύμφωνα δε με την παράγραφο 4 του άρθρου 93 του Συντάγματος, οι 

Λειτουργοί της Δικαιοσύνης είναι υποχρεωμένοι να μην εφαρμόζουν νόμο 

που το περιεχόμενο του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα. 
  

α)  άρθρο 87,  παράγραφος 2, όπου ρητά αναφέρει: «2. Οι δικαστές κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους 
και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν 
τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος» και 
 

β)  άρθρο 93, παράγραφοι 3 και 4:  «3. Κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να είναι 
ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση. 
Νόμος ορίζει τις έννομες συνέπειες που επέρχονται και τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση παραβίασης του προηγούμενου εδαφίου. Η γνώμη της μειοψηφίας 
δημοσιεύεται υποχρεωτικά. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την καταχώριση στα 
πρακτικά ενδεχόμενης μειοψηφίας, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
δημοσιότητάς της. 4. Τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το 
περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα». 
 
Επομένως οφείλετε, λέξη προς λέξη και πρόταση προς πρόταση, να αποδείξετε 
ότι δεν ισχύουν τα αναγραφόμενα, για να απορρίψετε την παρούσα μήνυση. 
 

Κάθε άλλη απορριπτική αναφορά σας για τα γραφόμενα στην μήνυση, 
αποτελεί ομολογία σας ότι εκτελείτε διατεταγμένη υπηρεσία, με ρόλο την 
έκδοση αποφάσεως κατά παραγγελία, τόσο των μηνυομένων, όσο και των 
υπολοίπων που αναφέρονται εντός αυτής της μηνυτήριας αναφοράς.  
 
 
Προοίμιο. 
 
Το αποτέλεσμα μιας πράξεως, αποδεικνύει τον πραγματικό λόγο για τον 
οποίον πραγματοποίησε κάποιος την πράξη.  
  
Με τα στοιχεία που αναφέρονται και προσκομίζονται στην παρούσα 
μηνυτήρια αναφορά και αφορούν την εμφανισθείσα «πανδημία», εξάγεται το 
συμπέρασμα ότι όλες οι ληφθείσες αποφάσεις, οι εντολές εφαρμογής αυτών 
και οι λοιπές ενέργειες των διαχειριστών της χώρας, δεν ελήφθησαν ούτε 
εφαρμόστηκαν με γνώμονα την προστασία της υγείας των πολιτών αυτής.  
 
Και αυτό διότι: 
 
Δια να ληφθούν μέτρα που θα είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα τον περιορισμό της 
διαδόσεως μιας ασθενείας σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, θα έπρεπε να 
ισχύουν δυο προϋποθέσεις: 
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1. Η εμφανισθείσα ασθένεια να διαδίδεται τάχιστα και παντού. 
 

2. Επειδή θα έχει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, αυταπόδεικτο είναι ότι 
πρόκειται για πραγματική μεταδοτική ασθένεια, που εξ αιτίας αυτών 
των χαρακτηριστικών της, λαμβάνει τον χαρακτηρισμό επιδημίας ή 
ακόμα χειρότερα μιας πανδημίας.  
 

 

Για να κατανοήσουμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση την οποίαν 

βιώνουμε εξ αιτίας του ιού που χαρακτηρίστηκε ως «πανδημία», αυτονόητο 

είναι ότι θα πρέπει να εξετάσουμε αναλυτικά τα κάτωθι στοιχεία: 

α)..  Που εμφανίστηκε αυτός ο ιός, 
β)..  Ποια ήταν η διάδοση του από εμφανίσεώς τους έως σήμερα, 
γ)..  Σε ποια κατηγορία ιών ανήκει, 
δ)..  Ποια είναι τα συμπτώματα που εμφανίζονται σε έναν φορέα του, 
ε)..  Ποιος και πότε τον χαρακτήρισε ως πανδημία, 
ζ)..  Πότε εμφανίστηκε στην χώρα μας, 
η)..  Ποια μέτρα ελήφθησαν αρχικά, 
θ)..  Τι μέτρα έπρεπε να ληφθούν, 
ι)..  Τι αποτέλεσμα είχαν αρχικά αυτά τα μέτρα, 
κ)..  Ποιο αποτέλεσμα θα έχουν τελικά, 
λ)..  Ποιες οι πράξεις-ενέργειες των αρμοδίων μετά την λήψη των μέτρων, 
μ)..  Γιατί έλαβαν τα συγκεκριμένα μέτρα οι κυβερνώντες. 
 
 

α)..  Που εμφανίστηκε αυτός ο ιός. 
 

        Tο πρώτο δημοσίευμα στις 17 Ιανουαρίου 2020 ανέφερε για δύο άτομα  
        που πέθαναν στην Κίνα από μία ιογενή λοίμωξη του αναπνευστικού. 
 

        Από τότε ξέσπασε μία εντελώς παράλογη και δυσανάλογη προς το  
        γεγονός ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ τρομο-κατάσταση, με δύο δημοσιεύματα  
        περίπου ανά ώρα να αναφέρονται στον «κορονοϊό», μέσα στην ροή των  
        ειδήσεων που δίδεται από τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία. 
 

       Το πρώτο αυτό δημοσίευμα που δόθηκε σε παγκόσμια είδηση από το   
      “Reuters” στις 17 Ιανουαρίου έγραφε το εξής: 
      «Δεύτερο θάνατο, από ιογενή πνευμονία στην πόλη Β(Γ)ουχάν της κεντρικής  
       Κίνας, προκάλεσε η επιδημία ενός μέχρι τώρα άγνωστου «κοροναϊού»,  
       ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υγειονομικές αρχές». 
 
       Αναφέρει καταρχήν δύο θανάτους από ιογενή πνευμονία, και  
       την αναφέρει ως ΕΠΙΔΗΜΙΑ και από έναν ΑΓΝΩΣΤΟ «κορονοϊό». 
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       Για να αναφέρεις την λέξη ΕΠΙΔΗΜΙΑ, πρέπει οι θάνατοι στην  
       περιοχή, να γίνουν πολύ περισσότεροι από τους συνηθισμένους και  
       τους αναμενόμενους. 
 

       Αν δηλαδή σε ένα χωριό 100 κατοίκων πεθάνουν 2 άνθρωποι από μία  
       ξαφνική πνευμονία, τότε είναι προς διερεύνηση, αλλά για να το πεις  
       επιδημία, θα πρέπει να αρρωστήσουν από την ίδια ασθένεια και άλλοι. 
        

       Όταν όμως μιλάμε για την πόλη Β(Γ)ουχάν- της Κίνας, που είναι η  
       πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι, με διπλάσιο από την Ελλάδα     
       πληθυσμό, που πλησιάζει τα 20.000.000, με περισσότερα από εκατό  
       τεράστια Νοσοκομειακά συγκροτήματα, που σίγουρα πεθαίνουν  
       καθημερινά από διάφορες ιογενής λοιμώξεις του αναπνευστικού  
       δεκάδες ή και εκατοντάδες άνθρωποι, βάση πληθυσμού, τότε είναι «ηλίου  
       φαεινότερον» ότι, το να αναφέρεις ως ΕΠΙΔΗΜΙΑ τους δύο θανάτους,  
       δυο είναι οι λόγοι που μπορεί να ισχύουν:   
       1..  Κάποιος λόγος και δόλος υπάρχει σε αυτήν την ανακοίνωση ή 
       2..  Αυτός που ανακοινώνει δύο θανάτους ως τεράστιο γεγονός, θα μας  
             απαγγείλει «ποντιακό» ανέκδοτο.!!!!! 
 
 

β)..  Ποια ήταν η διάδοση του από εμφανίσεώς τους έως σήμερα. 
 
 

       Μετά από αυτό το δημοσίευμα της 17ης Ιανουαρίου 2020 διαβάσαμε:  

• Για καραντίνα στο αεροδρόμιο του Χίθροου. 
Για μάσκες που φόρεσαν σε εργοστάσια στο Μακάο. 
Για θερμικές κάμερες που έβαλε η Τουρκία στα αεροδρόμια. 
Για ετοιμότητα της Αμερικής μίλησε ο Τράμπ. 
Δημοσίευμα ανέφερε: «ήρθε στην Ευρώπη ο θανατηφόρος «κορονοϊός». 

• Αρμόδιος στην Ρωσία είπε πως έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για 
να προστατευθεί η χώρα από τον νέο «κοροναϊό» και ενισχύσαμε τους 
ελέγχους και στα 200 και πλέον σημεία εισόδου της χώρας. 

• Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) έκανε έκτακτη συνεδρίαση 
και προειδοποίησε εν μέσω φόβων, ότι ο νέος ιός μπορεί να 
μετατραπεί σε «πανδημία». 

• Η Δρ. Maria Van Kerkhove του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 
δήλωσε σε συνέντευξη τύπου στη Γενεύη ότι έχουν δοθεί κατευθυντήριες 
γραμμές σε νοσοκομεία παγκοσμίως. 

 

     Στις επόμενες ημέρες οι ανακοινώσεις ανέφεραν ότι: 
     «Ο ιός έχει εξαπλωθεί από την πόλη Γουχάν, στην Χουμπέι, στο Πεκίνο, τη  
     Σαγκάη, το Μακάο, το Χονγκ Κονγκ αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες,  
     την Ταϊλάνδη, τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και την Ταϊβάν». 
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      Τελικά, στην πόλη των 20.000.000 που πρωτοεμφανίστηκε, από τις 17  
      Ιανουαρίου έως τις αρχές Μαρτίου, εξασθένησε η μετάδοση του, μέχρι  
      που σχεδόν μηδενίστηκε, με τελικό απολογισμό τον θάνατο περίπου  
      3.200 ατόμων.!!!!!   
  
      Στην Ελλάδα στις 22 Ιανουαρίου 2020 ο Σωτήρης Τσιόδρας,  
      καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και  
      επιστημονικός συνεργάτης του ΕΟΔΥ, σε συνέντευξη του στη θεματική  
      ιστοσελίδα ιατροnet, ανέφερε ότι ο νέος κοροναϊός της Κίνας, είναι  
      λιγότερο επικίνδυνος από το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο της  
      περιόδου 2002 – 2003 (SARS) και του αντιστοίχου συνδρόμου της Μέσης  
      Ανατολής (MERS) του 2012, τα οποία είχαν επίσης προκαλέσει κοροναϊοί.  
      Ο νέος «κοροναϊός» «2019-nCoV», έχει μικρότερη μεταδοτικότητα και  
      θνησιμότητα, ενώ αρχικά είχε εκτιμηθεί πως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο  
      σε άνθρωπο.  Ο καθηγητής είναι καθησυχαστικός και επιχειρεί να βάλει τα  
      πράγματα στη σωστή τους διάσταση. 
 

Συγκεκριμένα: 

Κύριε καθηγητά, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του νέου κοροναϊού; 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), πρόκειται για 
έναν νέο κοροναϊό, ο οποίος εμφανίζει χαμηλή μεταδοτικότητα και μειωμένη 
θνησιμότητα σε σχέση με τον SARS και MERS. 

Γιατί εκτιμήθηκε αρχικά πως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο; 

Από τη μέχρι τώρα εικόνα, προκύπτει πως πρόκειται για έναν κοροναϊό, ο οποίος 
μεταδίδεται δύσκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η αρχική εκτίμηση του ΠΟΥ 
αποδίδεται στο ότι από τους 400 εργαζόμενους στις δομές Υγείας του Wuhan που 
ήρθαν σε επαφή με ασθενείς, δεν εμφάνισε κανείς συμπτώματα της νόσου. 

Τι μέτρα λαμβάνονται ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην Ελλάδα; 

Βάση για τη διάγνωση πιθανής νόσησης εξαιτίας του κοροναϊού είναι η επίσκεψη στην 
Κίνα. Στο πλαίσιο αυτό, η έμφαση δίνεται σε όσους επιστρέφουν από την περιοχή.       
Η πιθανότητα εμφάνισης κρούσματος στην Ελλάδα είναι περιορισμένη, καθώς η χώρα 
μας δεν έχει απ’ ευθείας αεροπορική σύνδεση με την περιοχή όπου καταγράφηκαν τα 
πρώτα κρούσματα. 

Η πορεία που είχε από την εμφάνισή του τον Δεκέμβριο του 2019 στην πόλη 
της Κίνας, ήταν να μεταδοθεί και σε άλλες επιλεκτικές περιοχές του 
πλανήτη, όπως σε μεγάλο αριθμό πολιτών στην βόρεια Ιταλία και σε ελάχιστο 
έως καθόλου στην νότια Ιταλία. 
 

https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/53761/swt-tsiodras-poso-apeilitikos-einai-o-koronaos-tis-kinas.html?fbclid=IwAR17fxWUTmAJ0PBWBgo0C6FTxep84NVYp8hYw2f7RAlvtY60CJV4q8xr5GY
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Στην Κίνα, που ο πληθυσμός της υπερβαίνει το 1,4 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους,  είχαμε περίπου 3.200 θανάτους και πλέον έχουν σχεδόν 
μηδενιστεί και τα κρούσματα και  οι θάνατοι, εξ αιτίας του «κορονοϊού». 
 
Στην Βόρια Ιταλία έχουμε μέχρι τώρα 8.000 περίπου θανάτους, όταν ο 
συνολικός πληθυσμός της Ιταλίας ξεπερνά τα 60.000.000 ανθρώπους, ενώ στην 
νότια Ιταλία είχαμε ελάχιστα ή καθόλου κρούσματα και θανάτους. 
 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε ολόκληρη την Αφρική έχουμε σχεδόν 
μηδενικά κρούσματα, όπως και στις περισσότερες χώρες του κόσμου.!!!!! 
 

Στις 25/3/2020 -σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας- είχαμε συνολικά 
περίπου 435.000 προσβληθέντες από τον «κορονοϊό», από τους οποίους έχουν 
αναρρώσει οι 111.800 και οι θάνατοι είναι συνολικά 19.618.   
 
Επομένως, όταν σύμφωνα με την εφαρμογή worldometer που ενημερώνεται 
από τις κυβερνήσεις και όλους του διεθνείς οργανισμούς, από την 1/1/2020 
έχουμε 2.837.000 περίπου θανάτους από μεταδιδόμενες ασθένειες, από τους 
οποίους μόνο οι 19.618 οφείλονται στον «κορονοϊό.!!!!  
 
 

 
 

Δυνάμεθα να πούμε ότι ο συγκεκριμένος ιός δεν είναι όπως οι άλλοι που 
μεταδίδονται στα άτομα που είναι πλησιέστερα σε αυτόν που έχει προσβληθεί,  
αλλά «διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη», είναι πλήρως αυτόνομος και δύναται να 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2776631219093073&set=pcb.2776662549089940&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAmmzeiyXc1PKVYZMvI-5eZGBa5TmKDSOnAQaZCTqErDnwc6sYLTsgRNZd1JniR_bkHQCLiEgkk4WFU
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επιλέγει μόνος του την πορεία που θα ακολουθήσει και τα άτομα που θα 
νοσήσει.!!! 
«Πάσα ομοιότητα με τα «ανέκδοτα» του «Τοτού», αποτελεί δόλια προσπάθεια 
παραπλανήσεως της κοινής γνώμης και λογικής». 
 
 

γ)..  Σε ποια κατηγορία ιών ανήκει. 
 
Ανήκει στην κατηγορία των ιών που προσβάλουν το αναπνευστικό σύστημα. 
 

Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού αποτελούν τις συχνότερες στον άνθρωπο, αν 
αναλογιστεί κανείς ότι ένα «φυσιολογικό» παιδί μπορεί να εμφανίσει 10-14 
προσβολές και ένας «φυσιολογικός» ενήλικας 6-8 επεισόδια κάθε χρόνο! 
 
Γιατί αυτή η «φυσιολογική ευπάθεια» του αναπνευστικού συστήματος; 
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η χωροταξία του αναπνευστικού συστήματος 
αφορά σε ανώτερο και κατώτερο σύστημα, με ανατομικό όριο την επιγλωττίδα. 
Στο ανώτερο αναπνευστικό εντάσσεται συνήθως το κλινικό σύνδρομο, που 
αποκαλείται «κοινό» κρυολόγημα και εκδηλώνεται με χαμηλό πυρετό (κάτω 
από 38°C), συνάχι, βήχα, πονόλαιμο, κεφαλαλγία και επιπεφυκίτιδα. 
Προκαλείται από περισσότερα από 200 είδη ιών, γεγονός που εξηγεί και τη 
συχνότητά του. 

Στο κατώτερο αναπνευστικό, που ευτυχώς προσβάλλεται σπανιότερα, ανήκουν 
η βρογχίτιδα και η πνευμονία, λοιμώξεις που κατά κύριο λόγο προκαλούνται 
από βακτήρια με κύριο εκπρόσωπο τον πνευμονιόκοκκο, μικρόβιο που 
συνοδεύεται από θνητότητα που υπερβαίνει το 10% των προσβληθέντων από 
πνευμονία. Η γρίπη που εμφανίζει παγκόσμια κατανομή, είναι ίωση που και 
αυτή εκδηλώνεται είτε ως κοινό κρυολόγημα που εξελίσσεται σε πνευμονία είτε 
ως πνευμονία από την έναρξή της. 

Τι αντιιικά φάρμακα υπάρχουν για την καταπολέμηση των λοιμώξεων του 
αναπνευστικού; 
Σε αντίθεση με τις βακτηριακές λοιμώξεις, για τις οποίες διατίθενται σήμερα 
πολλά αντιβιοτικά, για τις ιώσεις, με εξαίρεση τη γρίπη, δεν υπάρχουν αντιιικά 
φάρμακα. Επομένως η πρόληψη των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, 
αλλά και των βακτηριακών που συνοδεύονται με κακή πρόγνωση, έχει 
εξαιρετικά μεγάλη σημασία. 

Τι σημαίνει όμως πρόληψη; 
Αφορά σε δύο τομείς. Ο πρώτος και εξαιρετικά σημαντικός στην εποχή μας 
συνδέεται με τα εμβόλια και αφορά σε ιούς και βακτήρια. Ο δεύτερος αφορά 
στην αυστηρή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής που θα εμποδίσουν την εισπνοή 
του ιού-εισβολέα στο αναπνευστικό. 
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Πώς μεταδίδονται οι λοιμώξεις και ποια είναι τα πιο «απλά» μέτρα 
προστασίας; 
Οι ιώσεις του αναπνευστικού μεταδίδονται από το ένα άτομο στο άλλο, όταν 
ένας ασθενής βήχει, φτερνίζεται ή μιλά, διασπείροντας τους ιούς στον αέρα με 
τη μορφή αόρατων σταγονιδίων που εισπνέονται, αλλά και μέσω των χεριών 
του όταν κάποιος αγγίζει αντικείμενα και επιφάνειες που έχουν μολυνθεί από 
ιούς (οι οποίοι επιβιώνουν περισσότερο από 24 ώρες στις άψυχες επιφάνειες) 
και στη συνέχεια αγγίζει τα μάτια του, τη μύτη ή το στόμα του. 

Για την αποφυγή της μετάδοσης οι πάσχοντες θα πρέπει να καλύπτουν το 
στόμα και τη μύτη τους με χαρτομάντιλο όταν βήχουν ή φτερνίζονται, να 
πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό και να χρησιμοποιούν 
αλκοολούχο αντισηπτικό.  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο ψυχρός καιρός και ο συγχρωτισμός τους 
χειμερινούς μήνες ευνοούν τη μετάδοση των ιώσεων, ενώ η χορήγηση 
οποιουδήποτε αντιβιοτικού τόσο στα κρυολογήματα όσο και στη γρίπη ούτε 
θεραπεύει ούτε προστατεύει από επιπλοκές, αλλά μόνο βλάπτει αφού συχνά 
συνοδεύεται από παρενέργειες όπως και ανάπτυξη αντοχής σε πολύτιμα 
φάρμακα έναντι των βακτηρίων, όπως είναι τα αντιβιοτικά, ώστε να μην είναι 
δραστικά όταν θα τα χρειαστούμε. 

Τα ανωτέρω είναι αναρτημένα στο ιστολόγιο του ιδιωτικού νοσοκομείου 
ΥΓΕΙΑ και υπογράφονται από την Λοιμοξιολόγο κα Ελένη Γιαμαρέλλου, 
Διευθύντρια ΣΤ Παθολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ. 

 

δ)..  Ποια είναι τα συμπτώματα που έχει ένας φορέας. 
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Όπως είναι αυτονόητο, ο  «κορονοϊός»  είναι  ένα  είδος  γρίπης και 
σύμφωνα με τα συμπτώματα που εμφανίζει είναι ηπιότερης μορφής από την 
εποχική γρίπη Η1Ν1. 
 
Οι επιπλοκές του συγκεκριμένου ιού σε άτομα που έχουν χρόνια 
προβλήματα είναι: 
Πνευμονία 
Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας  
Νεφρική ανεπάρκεια 
 
Επομένως, κινδυνεύουν τα άτομα που παρουσιάζουν χρόνια ιατρικά 
προβλήματα. 
 
Η πρόληψη, για να αποτραπεί η επιπλοκή που θα οδηγήσει τον ασθενή ακόμα 
και σε θάνατο, είναι η αποφυγή στενής επαφής με προσληφθέντα ή άρρωστα 
άτομα ή υποκλινικούς φορείς, η σωστή τεχνική πλυσίματος των χεριών με 
σαπούνι, η μη συναναστροφή με άτομα που βήχουν και η χρησιμοποίηση 
αλκοολούχου αντισηπτικού.  
 
 

ε)..  Ποιος και πότε τον χαρακτήρισε ως πανδημία. 
 
      Το πρώτο δημοσίευμα που δόθηκε σε παγκόσμια είδηση από το   
      “Reuters” στις 17 Ιανουαρίου έγραφε το εξής: 
      «Δεύτερο θάνατο, από ιογενή πνευμονία στην πόλη Βουχάν της κεντρικής  
       Κίνας, προκάλεσε η επιδημία ενός μέχρι τώρα άγνωστου «κοροναϊού»,  
       ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υγειονομικές αρχές». 
 
       Αναφέρει καταρχήν δύο θανάτους από ιογενή πνευμονία, και  
       την αναφέρει ως ΕΠΙΔΗΜΙΑ και από έναν ΑΓΝΩΣΤΟ «κορονοϊό». 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Symptoms_of_coronavirus_disease_2019_in_Greek.png
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Ακολούθησαν δεκάδες ανακοινώσεις από χιλιάδες ΜΜΕ παγκοσμίως και ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στις 11 Μάρτιου 2020 ονόμασε πανδημία 
τον «κορονοϊό», δηλαδή, ονόμασε πανδημία ένα είδος γρίπης που έχει τα 
ίδια συμπτώματα με την εποχική γρίπη, σε ηπιότερη όμως μορφή τουλάχιστον 
κατά 50%, όπως φαίνεται και στην ποιο πάνω εικόνα που συγκρίνει «κορονοϊό», 
κρυολόγημα και εποχική γρίπη. 
Έκανε αυτήν την ανακοίνωση όταν είχαμε σε ολόκληρο τον πλανήτη συνολικά 
118.000 κρούσματα και 4.291 θανάτους. 
 

Στα 7,8 δισ. πληθυσμού του πλανήτη, είχαμε 4.291 θανάτους, από ένα είδος 
γρίπης ονόματι «κορονοϊό», όταν την μέχρι τότε είχαμε 2.837.863 θανάτους 
από μεταδιδόμενες ασθένειες, από τις οποίες μέχρι εκείνη την ώρα από την 
εποχική γρίπη είχαμε συνολικά στον πλανήτη 106.246 θανάτους. 
 

Και σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ.: 
 

πανδημία είναι    οι 4.291 θάνατοι από κορονοϊό και  

δεν είναι πανδημία οι 106.246 θάνατοι της εποχικής γρίπης.!!!!! 

  
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 2009 κήρυξε ως πανδημία τον ιό της 
γρίπης Η1Ν1. 
Τα κανάλια και οι εφημερίδες σκόρπισαν τον τρόμο τότε στον πλανήτη, παρά 
τις αντιδράσεις των ιατρών στο τάχιστα κατασκευασμένο εμβόλιο που 
αρνούνταν να το κάνουν. 
 

Στις 10 Αυγούστου του 2010, ο Π.Ο.Υ. ανακοίνωσε πως ο ιός Η1Ν1 
ολοκλήρωσε τον κύκλο του και η «πανδημία» έχει πλέον τελειώσει.  
 

Συνολικά, από την εμφάνιση της ασθένειας στο Μεξικό τον Απρίλιο του 2009, 
έως τον Αύγουστο του 2010, είχαν επιβεβαιωθεί σχεδόν 18.500 θάνατοι από 
τον ιό, σε 214 χώρες. 
 

Οι γιατροί που εναντιώθηκαν το 2009 στον επιχειρούμενο και τότε γενικό 
εμβολιασμό της «πανδημίας» του Η1Ν1, σιγά-σιγά παραγκωνίστηκαν κι 
εκδιώχθηκαν από υψηλές θέσεις που είχαν, ως παράδειγμα για τους επόμενους. 
 

Ο δικός μας τότε υπουργός Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε παραγγέλλει 
16.000.000 εμβόλια για 10.800.000 άτομα.!!!    Ήταν πολλές οι μίζες «Άρη».!!!!! 
 

Η προηγούμενη κυβέρνηση της Πολωνίας, που δεν υπέκυψε στους 
εκβιασμούς των φαρμακοβιομηχανιών τον Δεκέμβριο του 2009 και  
δεν παράγγειλε ούτε ένα εμβόλιο του Η1Ν1, κατά μία περίεργη συγκυρία, 
χάθηκε όλη μαζί με τον πρόεδρο της Πολωνίας και την στρατιωτική 
ηγεσία της χώρας, όταν συνετρίβη το προεδρικό αεροσκάφος τον Απρίλιο 
του 2010, στο Smolensk της Ρωσίας, παρασέρνοντας στον θάνατο 
συνολικά 96 άτομα. 
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ζ)..  Πότε εμφανίστηκε στην χώρα μας. 
 
 
      Στην Ελλάδα στις 22 Ιανουαρίου 2020 ο Σωτήρης Τσιόδρας,  
      καθηγητής Παθολογίας – Λοιμώξεων της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και  
      επιστημονικός συνεργάτης του ΕΟΔΥ, σε συνέντευξη του στη θεματική  
      ιστοσελίδα ιατροnet, ανέφερε ότι ο νέος κοροναϊός της Κίνας, είναι  
      λιγότερο επικίνδυνος από το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο της  
      περιόδου 2002 – 2003 (SARS) και του αντιστοίχου συνδρόμου της Μέσης  
      Ανατολής (MERS) του 2012, τα οποία είχαν επίσης προκαλέσει κοροναϊοί. 
  
      Ο νέος κοροναϊός «2019-nCoV», έχει μικρότερη μεταδοτικότητα και  
      θνησιμότητα, ενώ αρχικά είχε εκτιμηθεί πως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο  
      σε άνθρωπο.  Ο καθηγητής είναι καθησυχαστικός και επιχειρεί να βάλει τα  
      πράγματα στη σωστή τους διάσταση. 
 
      Στις 8 Μαρτίου 2020 είχαν ολοκληρωθεί οι συναντήσεις όλων των  
      αρμοδίων φορέων για την λήψη μέτρων εξ αιτίας της εμφανίσεως του  
      «κορονοϊού», που μέχρι τότε είχαμε μόνο 89 κρούσματα. 
      Το πρώτο μέτρο που αποφασίστηκε ήταν να κλείσουν τα  
      σχολεία για 14 ημέρες αρχής γεννωμένης από τις 10 Μαρτίου 2020. 
 
 
 

η)..  Ποια μέτρα ελήφθησαν αρχικά και στην συνέχεια. 
 
 
Με δικαιολογία ότι, οι μαθητές, φοιτητές και λοιποί σπουδαστές, αντί να 
κάτσουν σπίτι τους, κατέλαβαν κάθε κενό κάθισμα που υπήρχε στις καφετέριες 
της χώρας, το απόγευμα της  Παρασκευής 13 Μαρτίου 2020, με διάγγελμα 
του ο πρωθυπουργός της χώρας ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ανακοινώσε  
αφ’ ενός την αναστολή λειτουργίας -κλείσιμο- πολλών κατηγοριών 
καταστημάτων και  
αφ’ ετέρου τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών, με δικαιολογία την 
χαρακτηρισθείσα «πανδημία» του μεταδοτικού ιού του «κορονοϊού». 
 

 
Το Σάββατο το πρωί 14 Μαρτίου 2020 στην Μυτιλήνη έγινε πορεία ομάδος 
πολιτών που παραβίασε με θράσος τα ληφθέντα και εφαρμοζόμενα μέτρα. 
 

Στην πορεία αυτήν συμμετείχαν και οι γιατροί του Ε.Σ.Υ. στην 
Μυτιλήνη.!!! 

https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/53761/swt-tsiodras-poso-apeilitikos-einai-o-koronaos-tis-kinas.html?fbclid=IwAR17fxWUTmAJ0PBWBgo0C6FTxep84NVYp8hYw2f7RAlvtY60CJV4q8xr5GY
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Ασκήθηκε κάποια αυτεπάγγελτη δίωξη κατά των συγκεκριμένων ιατρών 
και πολιτών για παράβαση του νέου νόμου, όπως είχαν υποχρέωση να 
πράξουν οι εισαγγελικές αρχές; 
 

Αν όχι, θα ασκήσετε δίωξη κατ’ αυτών των ιατρών για παραβίαση του 
ψηφισθέντος νόμου και την έκθεση των πολιτών σε μόλυνση; 
 
 
Στην Ελλάδα την ημέρα ανακοινώσεως του διαγγέλματος του πρωθυπουργού 
είχαμε μερικές δεκάδες προσβληθέντες και λιγότερους από 5 θανάτους. 
 

Σήμερα έχουμε περίπου 900 προσβληθέντες και 20 θανάτους. 
 

Όλοι οι θανόντες είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας και οι περισσότεροι εξ 
αυτών ήταν άνω των 80 ετών, με μέσο όρο ηλικίας των θανόντων τα 77 έτη. 
 
Και στην Ιταλία ο μέσος όρος των θανόντων ήταν τα 80 έτη και όλοι είχαν 
σοβαρά προβλήματα υγείας. 
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, σε ολόκληρη την Αφρική ελάχιστοι είναι 
αυτοί που έχουν νοσήσει και αυτό ενισχύει την άποψη περί «τεχνητής 
νοημοσύνης» και αυτόνομης επιλογής του ιού στο ποιους θα προσβάλει.!!!!! 
 

Ο πληθυσμός της γης σήμερα ξεπερνά τα 7,8 δισ. ανθρώπους. 
 

Οι θάνατοι από τον «κορονοϊό ανά χώρα είναι: 
Σήμερα στον πλανήτη των 7,8 δισ., έχουμε μόνο 19.618 θανάτους. 
Στην Ιταλία των 60 εκατομμυρίων, έχουμε μόνο 8.000 θανάτους. 
Στην Ελλάδα των 11,8 εκατομμυρίων, έχουμε μόνο 20 θανάτους. 
Το 99,9 % όλων αυτών των θανόντων είχε σοβαρά προβλήματα υγείας. 
 
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω έχουμε την ομολογία του καθηγητή «κου» 
Σωτήρη Τσιόδρα, εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας για το νέο κορονοϊό, 
όπου την προηγούμενη εβδομάδα είχε ανακοινώσει ότι:                
«Η πλειονότητα των πολιτών που νοσηλεύονται έχει σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.  
Οι συμπολίτες μας που έχουν καταλήξει από το νέο ιό είναι 15. 
Οι 14 από αυτούς είχαν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. 
Ο μέσος όρος ηλικίας των συμπολιτών μας που κατέληξαν ήταν τα 77 έτη».  
 
Επομένως, δεν έχουμε πανδημία με την απλή λογική, ούτε με την 
επιστημονική λογική, ούτε με την μαθηματική λογική, ούτε και με κάθε άλλη 
τεκμηριωμένη λογική. 
 

Πανδημία έχουμε με την «λογική» των απατεώνων. 
 

Για να μάθει ο οποιοσδήποτε το τι είναι πανδημία, δεν χρειάζεται να έχει 
τελειώσει το πανεπιστήμιο.  

Απλά βλέπει τι έχει γίνει μέχρι τώρα στον πλανήτη. 

• Λοιμός των Αθηνών (430 π.Χ.) όταν τυφοειδής πυρετός σκότωσε τα 2/3 του 

πληθυσμού της Αθήνας. 

• Μαύρη πανώλη, στο 14ο αιώνα. Υπολογίζεται ότι οι νεκροί έφτασαν τα 75 

εκατομμύρια. Η ασθένεια προήλθε από την Ασία και μέσω της Μεσογείου 

διαδόθηκε στην Ευρώπη. 

• Πανδημίες χολέρας κατά τον 19ο αιώνα προκάλεσαν το θάνατο δεκάδων 

εκατομμυρίων ανθρώπων.  

• Πανδημίες γρίπης, όπως η Ισπανική γρίπη (1918-1920), η οποία προκάλεσε 

50 εκατομμύρια νεκρούς τους πρώτους έξι μήνες.  

Το γιατί αποδέχτηκαν πανδημία στην Ελλάδα και λαμβάνουν τα 
συγκεκριμένα μέτρα, θα αναγραφεί στην συνέχεια και προς το τέλος του 
δικογράφου της μηνύσεως. 
 
Στις 24/3/2020 ο Σωτήρης Τσιόδρας μας ενημέρωσε ότι σε 197 χώρες έχουν 
καταγραφεί 396.000 κρούσματα του νέου «κορωνοϊού». 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%86%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B7
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Η ανθρωπότητα έχει ήδη καταγράψει περισσότερους από 17.000 θανάτους, αλλά και 
περισσότερους από 103.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, 
έγιναν καλά. 
 

Σήμερα ανακοινώνουμε 48 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα.  
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 743. 
Τέλος, έχουμε 20 θανάτους συνολικά σήμερα.  
Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 75 έτη.  
Σε αυτή τη λίστα, την τραγική λίστα, περιλαμβάνονται 17 άνδρες και 3 γυναίκες, όλοι 
με κάποιο υποκείμενο νόσημα και ένας ηλικιωμένος. 
Συνολικά 32 συμπολίτες μας έχουν πάρει εξιτήριο. 
 

Υπάρχουν όμως και κάποια αισιόδοξα νέα.  
Δύο ημέρες στη σειρά υπάρχει μειωμένος αριθμός καταγραφών της νόσου 
και θανάτων στη γείτονα Ιταλία. 
 
 

θ)..  Τι μέτρα έπρεπε να ληφθούν. 
 

Τα μέτρα που έλαβε ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ και η κυβέρνηση του από 
την Παρασκευή το απόγευμα στις 13/3/2020, μέχρι την Δεύτερα το πρωί στις 
16/3/2020 ήταν: 
α.. να κλείσει το 90% των επιχειρήσεων και  
β.. να φυλακίσει 10.000.000 ανθρώπους στα σπίτια τους,  
με την δικαιολογία να μην μεταδοθεί στο σύνολο του πληθυσμού ο περίφημος 
«κορονοϊός».  
 

Αυτό που έπρεπε να πράξει ήταν: 
 

Nα επιβάλει να κάνουν με συγκεκριμένη σειρά το τεστ οι 10.000.000 
πολίτες και όχι να τους κλείσει στα σπίτια τους, επιτρέποντας τους όμως με 
εξαιρέσεις να κυκλοφορούν. 
Έπρεπε να κάνουν το τεστ: 
Πρώτοι αυτοί που εμφάνιζαν υποκείμενα νοσήματα. 
Στην συνέχεια αυτοί που εμφάνιζαν τα συμπτώματα, δηλαδή πυρετό, βήχα 
καταρροή, μυϊκοί πόνοι, πονοκεφάλους. 
Τέλος οι υπόλοιποι, που δεν εμφάνιζαν κανένα σύμπτωμα. 
 

Ακόμα και αν τελικά ευρίσκοντο 10.000 ή και 50.000 άτομα προσβληθέντα, 
αυτοί θα τίθεντο σε περιορισμό για να μην κολλήσουν τους υπόλοιπους και όχι 
τα 10.000.000 άτομα. 
Παρ’ όλη την φυλάκιση του συνόλου των πολιτών, ο αριθμός των 
προσβληθέντων και των θανόντων, συνέχισε να αυξάνεται με τον ίδιο μη 
ανησυχητικό ρυθμό, όπως κινείτο πριν την λήψη των μέτρων αυτών. 
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ι)..  Τι αποτέλεσμα είχαν αρχικά αυτά τα μέτρα. 
 

Με το κλείσιμο των καταστημάτων, σταμάτησε κάθε παραγωγική 
δραστηριότητα, σταμάτησαν να έχουν εισόδημα επιχειρηματίες εργοδότες 
υπάλληλοι και εργατικό δυναμικό, ενώ την ίδια ώρα τα έξοδα συνέχιζαν να 
αυξάνονται. 
Αποτέλεσμα ήταν να ανακοινωθούν κατ’ αρχάς χιλιάδες απολύσεις υπαλλήλων, 
αφού μη έχοντας εισόδημα οι εργοδότες απέλυσαν σχεδόν το σύνολο των 
εργαζομένων για να περιορίσουν τα έξοδά τους. 
 

Επειδή ανακοίνωσε ότι μεταφέρονται οι υποχρεώσεις πληρωμών των πολιτών 
προς τους δημόσιους οργανισμούς, εφορίες κλπ. για μετά τον Σεπτέμβριο, 
αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση σε μεγάλο ποσοστό των εσόδων 
του δημοσίου, ενώ οι δαπάνες θα αυξάνονται με τις «ενισχύσεις» που θα 
αναγκαστεί να δώσει το κράτος σε επιχειρήσεις και εργαζομένους. 
Ο καθ’ ένας δύναται να σκεφτεί αν θα είναι δυνατόν να καλυφτεί αυτή η μείωση 
εσόδων των δημοσίου, όταν αυτοί που θα πλήρωναν δεν θα έχουν εισόδημα 
τόσους μήνες, ενώ τα έξοδα τους συνεχίζονται και αυξάνονται. 
 
 

κ)..  Ποιο αποτέλεσμα θα έχουν τελικά. 
 
Το κλείσιμο των επιχειρήσεων έχει επιπτώσεις στους ίδιους τους 
επιχειρηματίες και εργοδότες, στους υπάλληλους και εργαζομένους και φυσικά 
στο δημόσιο. 
 
Οι επιχειρηματίες και εργοδότες μένουν χωρίς τζίρο, δηλαδή χωρίς εισόδημα. 
Τα έξοδα τους συνεχίζονται να αυξάνονται επειδή, ενοίκια, ρεύμα, νερό 
τηλέφωνα, δάνεια, φορολογικές υποχρεώσεις και μισθοδοσία υπαλλήλων δεν 
διαγράφονται και η υποχρέωση πληρωμής αυτών και συνεχίζει να αυξάνει το 
ποσό που θα πρέπει να πληρώσουν οι εργοδότες.  
Η μόνη ενέργεια που δεν αυξάνει τα πάγια αυτά έξοδα κατά το ποσό που της 
αναλογεί, είναι η μισθοδοσία των υπαλλήλων και είναι επόμενο ότι θα 
απολύσουν τους υπαλλήλους για να μην τους πληρώνουν την ώρα που είναι 
κλειστές οι επιχειρήσεις και δεν εργάζονται αυτοί. 
 
Οι υπάλληλοι και εργαζόμενοι όχι μόνο δεν έχουν εισόδημα όσο οι 
επιχειρήσεις είναι κλειστές, αλλά και μετά, εφ’ όσον θα έχουν απολυθεί, δεν θα 
έχουν εισόδημα για να πληρώσουν και αυτοί τις πάγιες και καθημερινές 
υποχρεώσεις τους.   
Και όταν μετά από μήνες, όταν θα ανοίξουν οι επιχειρήσεις, ο τζίρος τους, 
δηλαδή το εισόδημα τους θα είναι ελάχιστο. 
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Διότι, όλοι οι εργαζόμενοι που δεν θα έχουν εισόδημα για τόσους μήνες, θα 
αναγκαστούν να σταματήσουν το μεγαλύτερο μέρος της καταναλώσεως που 
έπρατταν. 
Μη έχοντας έσοδα οι επιχειρήσεις αφού δεν θα υπάρχει κατανάλωση,  
δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν προσλήψεις υπαλλήλων, αφού δεν θα έχουν 
εισόδημα για να τους πληρώνουν. 
Αποτέλεσμα θα είναι η ανεργία να αυξηθεί και είναι αυτονόητο και 
αυταπόδεικτο ότι η ύφεση θα αυξηθεί σε ρυθμό μη αναστρέψιμο.  
 
Ο ισχυρισμός ότι το κράτος θα δώσει επιδόματα και ενισχύσεις σε 
εργαζομένους και επιχειρήσεις, είναι αυταπόδεικτα ουτοπία, αφού, αφ’ ενός 
έχει αναστείλει τις εισπράξεις φόρων και δεν θα έχει εισόδημα και αφ’ ετέρου 
δεν θα μπορεί να εισπράξει φόρους, αφού δεν θα υπάρχουν εισοδήματα σε 
επιχειρήσεις και εργαζομένους, τα οποία θα φορολογούσε. 
 

Αν θα πάρει νέα δάνεια, για να δώσει επιδόματα ενισχύσεις και για να πληρώνει 
τα προηγούμενα δάνεια, είναι αυταπόδεικτο ότι θα έχουμε νέες μειώσεις 
εισοδημάτων από τα μέτρα που θα ληφθούν, όπως έγινε ακριβώς με τα δάνεια 
που έλαβε με τα μνημόνια. 
 
Φαύλος κύκλος που οδηγεί σε κραχ με φυσικό επακόλουθο, όταν ο κόσμος 
δεν θα έχει να φάει, θα αρχίσουν ταραχές, οι οποίες ακόμα και με την χρήση 
όπλων, δεν θα είναι δυνατόν να σταματήσουν. 
 
Όταν τον κόσμο τον φέρνεις στο αμήν, είναι σίγουρα αυτονόητο ότι θα σου 
απαντήσει με την βία και όχι με το «ευλόγησον κύριε».   
 
Την εφαρμογή της συγκεκριμένης αντιδράσεως, την είδαμε πριν μέρες στην 
Μυτιλήνη, όταν με την βία των ΜΑΤ, η κυβέρνηση πήγε να αρπάξει γη των 
κάτοικων, για να ιδρύσει και να κτίσει πόλη αλλόθρησκων, που έχουν εισβάλει 
στην Ελλάδα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, αλλά με τα iphone και τα 
Samsung στα χέρια.!!!!!  
 
Οι καραμπίνες μετέτρεψαν σε σουρωτήρι κλούβα των ΜΑΤ και φυσικά την 
επόμενη ημέρα αποχώρησαν τα ΜΑΤ και οι περισσότεροι από τους 
πράκτορες των ΜΚΟ που συντόνιζαν τον εποικισμό. 

 
Τα δυο επόμενα ερωτήματα θα απαντηθούν με τα αναγραφόμενα και 
προσκομιζόμενα στην συνέχεια στοιχεία. 
 

λ)..  Ποιες οι πράξεις-ενέργειες των αρμοδίων μετά την λήψη των μέτρων, 
μ)..  Γιατί έλαβαν τα συγκεκριμένα μέτρα οι κυβερνώντες, 
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Στις 8 Μαρτίου 2020 είχαν ολοκληρωθεί οι συναντήσεις όλων των αρμοδίων 
φορέων για την λήψη μέτρων εξ αιτίας της εμφανίσεως του «κορονοϊού» και το 
πρώτο μέτρο που αποφασίστηκε ήταν να κλείσουν τα σχολεία για 14 ημέρες 
αρχής γεννωμένης από τις 10 Μαρτίου 2020, όταν στις 11 Μαρτίου 2020 ο 
Π.Ο.Υ. χαρακτήρισε «πανδημία», την «εμφάνιση» του «κορονοϊού». 
 
 

Στο διάγγελμα του ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ εξέφρασε την αγωνία του 
για την υγεία των πολιτών της χώρας και θεωρώντας ως προτεραιότητα την 
υγεία μας, έκρινε ότι πρέπει να επιβληθούν τα μέτρα που ανακοίνωσε. 
 
Η αγωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη και των συνεργατών του, για την υγεία 
αλλά και την ευημερία του Ελληνικού Λαού στο συγκεκριμένο θέμα, 
αποδεικνύεται από τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις του:  
 
Πράξη πρώτη: 
Στις 25/2/2014 ως αρμόδιος υπουργός στην τότε κυβέρνηση, είχε απολύσει 
συνολικά 7.900 γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό του ΕΟΠΥΥ. 
Η συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ που επιβεβαιώνει την πράξη του 
αυτή, ευρίσκεται και στο διαδίκτυο στην πιο κάτω αναγραφομένη ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
https://www.facebook.com/dimis.kanakis/videos/10221922945205772/  
 
 
Πράξη δεύτερη: 
Πριν οκτώ (8) μήνες ως πρωθυπουργός ακύρωσε την πρόσληψη 4.000 ιατρών 
στο εθνικό σύστημα υγείας. 
 
 
Πράξη τρίτη: 
Έχει νούμερο 2 στην κυβέρνηση και στο κόμμα της Ν.Δ. τον Άδωνη  
Γεωργιάδη 

  

https://www.facebook.com/dimis.kanakis/videos/10221922945205772/
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Πράξη τέταρτη: 
Πριν λίγες ημέρες κατάργησε τις μειωμένες εισφορές που δικαιούνταν οι 
εργαζόμενες μητέρες για 12 μήνες μετά τον τοκετό και δίνει αναδρομικά σε 
συνταξιούχους βουλευτές από 4.000 έως 10.000 ευρώ. 
 

Θα μπορούσα να αναφέρω πολλές παράνομες αποφάσεις και εφαρμογές των 
ανωτέρω δυο «κυρίων», αλλά δεν είναι το μείζον θέμα στην παρούσα 
κατάσταση. 
 

Σε αυτό το πρώτο διάγγελμα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι, 
επειδή η πανδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται και να προξενεί χιλιάδες 
θανάτους σε πολλές χώρες, επέλεξε να επικοινωνήσει προσωπικά με το 
διάγγελμα αυτό, για να μας ενημερώσει για: 1). τα νέα δεδομένα, 2). τις 
αποφάσεις και 3). τα σχέδια που χαράχτηκαν. 
 
Η αλλαγή των εννοιών των λέξεων αποτελεί, αν όχι ομολογία, προσπάθεια 
παραπλανήσεως της κοινής γνώμης και της απλής λογικής. 
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Εάν 2.000 ή 50.000 ή 100.000 θάνατοι από μια αιτία , θεωρείται πανδημία, 
τότε ποιον χαρακτηρισμό θα πρέπει να έχουν οι κάτωθι περιπτώσεις; 

• Λοιμός των Αθηνών (430 π.Χ.) όταν τυφοειδής πυρετός σκότωσε τα 2/3 του 

πληθυσμού της Αθήνας. 

• Μαύρη πανώλη, στο 14ο αιώνα. Υπολογίζεται ότι οι νεκροί έφτασαν τα 75 

εκατομμύρια. Η ασθένεια προήλθε από την Ασία και μέσω της Μεσογείου 

διαδόθηκε στην Ευρώπη. 

• Πανδημίες χολέρας κατά τον 19ο αιώνα προκάλεσαν το θάνατο δεκάδων 

εκατομμυρίων ανθρώπων.  

• Πανδημίες γρίπης, όπως η Ισπανική γρίπη (1918-1920), η οποία προκάλεσε 

50 εκατομμύρια νεκρούς τους πρώτους έξι μήνες.  

Είναι αυταπόδεικτο γεγονός ότι ουδεμία πανδημία υπάρχει και οι λόγοι 
ανακοινώσεως και προσπάθειας διαστρεβλώσεως της πραγματικότητος, (από το 
σύνολο των διαχειριστών της εξουσίας, των ΜΜΕ και των λοιπών συμμετεχόντων), 
αυτοδύναμα θα αναδυθούν στην συνέχεια της μηνύσεως. 

Στις 11 Ιουνίου 2009 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, (Π.Ο.Υ.), ανακοίνωσε 
ως πανδημία την γρίπη Α (Η1Ν1).   

Υπήρξε τεράστια «ενημέρωση» και πίεση προς τον κόσμο να εμβολιαστεί για 
να «γλυτώσει» από την πανδημία αυτή και όταν τα νούμερα των θανάτων ήταν 
αντιστρόφως ανάλογα των εξαγγελιών και «τέλειωσε αυτή η πανδημία», η επί της 
επιδημίας αρμόδια του Π.Ο.Υ., αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι δεν είχε 
εμβολιαστεί για αυτήν την γρίπη.!!!!! 
 

Από αυτήν την «κατά τον Π.Ο.Υ.» πανδημία, είχαμε σε ολόκληρο τον 
πλανήτη συνολικά 18.500 θανάτους. 
 

Στην Ιταλία πέρσι είχαμε άνω των 450.000 κρουσμάτων της εποχικής γρίπης 
Η1Ν1, από τους οποίους συνολικά πέθαναν 18.000 άτομα.  
 
Στην Ελλάδα τα αποτέλεσμα της εποχικής γρίπης Η1Ν1 είναι τα κάτωθι 
σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ: 
                                       σοβαρά κρούσματα           θάνατοι : 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ   2018-19                      374                                 154 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ   2017-18                      111                                   42 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ   2016-17                      276                                 108 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ   2015-16                      435                                 197 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ   2014-15                      248                                 111 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ   2013-14                      338                                 145 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ   2012-13                      113                                  49                

ΧΕΙΜΩΝΑΣ   2011-12                      127                                  56                  

ΧΕΙΜΩΝΑΣ   2010-11                      368                                 180 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%86%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B7
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Μέχρι σήμερα το 2020 έχουμε 94 θανάτους από την εποχική γρίπη Η1Ν1. 
 

Δηλαδή, έχουμε 4 φορές περισσότερους θανάτους από εποχική γρίπη και 

πανδημία είναι οι 20-25 θάνατοι από τον «κορονοϊό». 
 

Και υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις για το κατά πόσο αιτία είναι ο 

«κορονοϊός» για τις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις θανάτων,  

την στιγμή που έχουν απαγορεύσει την νεκροψία.!!!! 
 

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη έχουμε  περίπου 60.000 θανάτους από την 
εποχική γρίπη Η1Ν1. 
 

Με την ανακοίνωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι έχουμε 
πανδημία με τον ιό του «κορονοϊού», σε συνδυασμό με τα ανωτέρω 
αποτελέσματα μέχρι τώρα, είναι αυταπόδεικτο ότι έχουμε νέα προσπάθεια 
επαναλήψεως της ενέργειας του 2009 και οι λόγοι είναι εμφανέστατοι. 

Έχει ξεσπάσει ήδη η αντιπαλότητα στις ανακοινώσεις για το ποια χώρα και 
εταιρεία ευρίσκεται κοντύτερα στην δημιουργία του εμβολίου. 

Η προηγούμενη κυβέρνηση της Πολωνίας, που δεν υπέκυψε στους εκβιασμούς 
των φαρμακοβιομηχανιών τον Δεκέμβριο του 2009 και δεν παράγγειλε ούτε 
ένα εμβόλιο του Η1Ν1, κατά μία περίεργη συγκυρία, «χάθηκε» όλη μαζί με 
τον πρόεδρο της Πολωνίας και την στρατιωτική ηγεσία της χώρας, όταν 
συνετρίβη το προεδρικό αεροσκάφος τον Απρίλιο του 2010, στο Smolensk της 
Ρωσίας, παρασέρνοντας στον θάνατο συνολικά 96 άτομα.!!!!!!!!! 
 

Φυσικά δεν ξεχνάμε τον τότε δικό μας τιτανοτεράστιο υπουργό υγείας «κον» 
Αβραμόπουλο, που για 10.800.000 πολίτες, είχε παραγγείλει και παραλάβει 
16.000.000 εμβόλια.!!!!!!       
Δεν ξεχνιέται η φράση:    «Είναι πολλά τα λεφτά Άρη!!!» 
 
 
Στο πρώτο διάγγελμά του ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ανέφερε ότι είμαστε 
σε πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό. 
 

Η αλήθεια είναι ότι, σε πόλεμο είμαστε, αλλά ο εχθρός δεν είναι αόρατος. 
 

Είναι ορατός και μάλιστα συγκεκριμένος και αποτελείται από όλα τα 
κυβερνητικά στελέχη, τους βουλευτές όλων των κομμάτων, τους τραπεζίτες και 
τα θεμέλια που στηρίζουν όλους αυτούς τους απατεώνες. 
 

Τα θεμέλια που στηρίζουν αυτούς τους απατεώνες, δεν είναι άλλα από το 
95% του συνόλου των Δικαστών και των Εισαγγελέων, οι οποίοι γνωρίζουν 
τα κακουργήματα που έχουν σχεδιάσει και εφαρμόζουν οι διαχειριστές της 
χώρας και σιωπούν.  
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Τα κακουργήματα στα οποία αναφέρομαι αποτελούν το γιατί, αυτοί οι 
απατεώνες εφάρμοσαν και την απάτη της πανδημίας του «κορονοϊού» και 
στο τέλος του δικογράφου εκτός από την αναφορά τους θα προσκομιστούν και 
τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα γραφόμενα αυτά. 

Με την δικαιολογία που εκστόμισε στο διάγγελμα ότι η πρώτη 
προτεραιότητα είναι να σώσουν ζωές, εφάρμοσε τα μέτρα κλεισίματος όλων 
των καταστημάτων, εκτός εκείνων με υπηρεσίες και προϊόντα πρώτης ανάγκης. 

Έτσι θα κυκλοφορούσε λιγότερος κόσμος και οι περιορισμένες επαφές μεταξύ 
των ανθρώπων θα είχαν ως αποτέλεσμα την μη διάδοση του ιού, κατά τον 
ΚΥΡΙΑΚΟ  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. 

Με το μέτρο αυτό όμως, σταμάτησαν να εργάζονται περισσότεροι από 
800.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και καταστηματάρχες και φυσικά 
σταμάτησαν να εργάζονται περισσότεροι από  1.000.000 ιδιωτικοί υπάλληλοι. 

Έμειναν ανοικτές όμως οι τράπεζες και οι εισπρακτικές εταιρείες, για να 
πιέζουν τον κόσμο αυτόν να πληρώσει τις δόσεις των δάνειων του, την ώρα που 
έκοψε το εισόδημα σε επιχειρηματίες, εργοδότες και εργαζομένους. 

Τόνισε βεβαίως ότι οι τράπεζες θα αναστείλουν τις πληρωμές τοκοχρεολυσίων 
έως τον Σεπτέμβριο του 2020 για τις συνεπείς επιχειρήσεις. 

Τι είπε με αυτό ο ποιητής  ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ; 
 

Ότι οι συνεπείς, δηλαδή, αυτοί που μπορούν να πληρώνουν, θα 
σταματήσουν μέχρι τον Σεπτέμβριο να πληρώνουν και οι άλλοι που έχουν 
καθυστερήσεις από ένα μήνα και περισσότερους, λόγω της καταστάσεως, αυτοί 
θα κυνηγηθούν να πληρώνουν, την ώρα που έμμειναν και χωρίς εισόδημα ως 
καταστηματάρχες και χωρίς μισθό ως εργαζόμενοι. 
 

Θεός, ο ποιητής  ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ.  
 

Πώς θα πληρώσουν ενοίκια, ρεύμα, νερό, τρόφιμα και όλες τις υπόλοιπες 
υποχρεώσεις τους, είναι το απλό ερώτημα που δεν πέρασε από το μυαλό του 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ εξαγγέλλοντας αυτά τα μέτρα; 

Τόνισε ότι το επόμενο δίμηνο οι κίνδυνοι θα γιγαντώνονται και για αυτό θα 
ακολουθήσουν νέοι περιορισμοί και θα πρέπει να δείξουμε όλοι πειθαρχία. 

Δηλαδή, θα πάρει ακόμα σκληρότερα μέτρα,  γιατί θα έχουμε εξάπλωση 
του ιού. 
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Έχουμε ομολογία ότι τα εξαγγελθέντα μέτρα δεν θα έχουν αποτέλεσμα, γι’ 
αυτό θα πάρει ακόμα σκληρότερα μέτρα. 

Γιατί δεν τα πήρε αυτά τα σκληρότερα μέτρα από την αρχή, για να μην 
γιγαντωθούν οι κίνδυνοι; 

Το αποτέλεσμα δείχνει και τον δόλο. 

Σταγόνα-σταγόνα, για να στερέψει την κάθε δυνατότητα που έχει κάποιος, 
(επειδή υπάρχει κάποια αποταμίευση), οπότε μετά, οι τράπεζες και το δημόσιο 
ως τσουνάμι θα πέσουν επάνω στους οικονομικά κατεστραμμένους, για να τους 
πάρουν τα πάντα. 

Ανέφερε ότι, θα υπάρξουν μέτρα που θα τονώσουν την ρευστότητα και θα 
επιτρέψουν στους επιχειρηματίες να μην κάνουν απολύσεις. 

Τονώνεις μια κατάσταση, όταν λειτουργεί ελλειμματικά. 

Όταν σταματάς την λειτουργία της, πρέπει πρώτα να ξαναξεκινήσει να 
λειτουργεί και να της δώσεις μετά επιπλέον χρήματα για να υπάρξει τόνωση 
στην κατάσταση. 

Δηλαδή, το μόνο μέτρο που θα επέτρεπε για να μην κάνουν απολύσεις, (και ο 
λόγος των απολύσεως είναι απλός, επειδή χωρίς τζίρο-εισόδημα πως θα πληρώσουν 
τους μισθούς και των υπαλλήλων), είναι να τους δώσεις σε μετρητά το σύνολο του 
εισοδήματος που τους έκοψες κλείνοντας τα μαγαζιά. 

Δηλαδή, πρέπει να δώσεις ολόκληρο τον τζίρο-εισόδημα που τους στερείς. 

Και πάμε στην επόμενη φράση του, που δείχνει ακόμα μια φορά τον δόλο και 
στον σχεδιασμό της απάτης αυτής για την οριστική εξόντωση του κόσμου. 

«Όσοι φέρονται αντικοινωνικά θα τιμωρούνται παραδειγματικά γιατί θα 
έχουν εγκληματήσει διπλά κατά του νόμου και της ζωής». 

Τον Ιούνιο του 2019 έβαλαν στον νέο Ποινικό Κώδικα το άρθρο 285 που 
αναφέρει τις ποινές σε όσους δημιουργούν κινδύνους στην δημόσια υγεία λόγω 
επιδημίας. 

Αν τότε δεν επικοινώνησαν με την Πυθία στο υπερπέραν, αυτονόητο είναι ότι  
κάποιος από τους νομικούς συμβούλους τους, είναι απόγονος της Πυθίας. 

Σύμπτωση επαναλαμβανομένη, παύει να είναι σύμπτωση.     Αξίωμα.- 
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Δύο μέρες μετά, επειδή ο κόσμος μη μπορώντας να εργαστεί, αλλά και να 
μένει κλεισμένος σε τέσσερεις τοίχους, βγήκε έξω. 
Αυτό του έδωσε το πρόσχημα να απαγορεύσει την κυκλοφορία, επιτρέποντας 
μόνο τις μετακινήσεις για εργασία, τρόφιμα, τράπεζες, βόλτα το κατοικίδιο και 
περπάτημα-άσκηση ανά δυο μαζί. 

Με δικαιολογία ότι ο κόσμος ξεχύθηκε να πάει στην επαρχία, ανακοίνωσε ότι 
θα επιβάλει καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας από την Δευτέρα 23 
Μαρτίου κι όποιος θα έβγαινε εκτός οικίας, θα έπρεπε να συμπληρώνει ένα 
έντυπο για το πού πάει και τι θα κάνει. 

Και οι έξοδοι θα ήταν επιτρεπτοί πάλι για εργασία, τρόφιμα, τράπεζες, άθληση 
και κατοικίδια. 

Η μόνη διαφορά που είχε η καθολική απαγόρευση της Δευτέρας 23/3/2020, 
από την απαγόρευση κυκλοφορίας της προηγούμενης εβδομάδος, ήταν η 
συμπλήρωση του χαρτιού.!!!!  

Δηλαδή, όταν έχεις χαρτί δεν κολλάς εσύ και ούτε κολλάς τους άλλους. 
 
Δεν κολλάς εσύ, ούτε οι άλλοι, όταν πας στην τράπεζα. 
Δεν κολλάς εσύ, ούτε οι άλλοι, όταν πας στο σούπερ μάρκετ. 
Δεν κολλάς εσύ, ούτε οι άλλοι, όταν πάρεις το μετρό. 
Δεν κολλάς εσύ, ούτε οι άλλοι, όταν πάρεις το λεωφορείο. 
Δεν κολλάς εσύ, ούτε οι άλλοι, όταν πάρεις το τραμ. 
Δεν κολλάς εσύ, ούτε οι άλλοι, όταν πάρεις το αεροπλάνο, ανάλογα την πτήση. 
Δεν κολλάς εσύ, ούτε οι άλλοι, όταν πας στον φούρνο. 
Δεν κολλάς εσύ, ούτε οι άλλοι, όταν πας στην λαϊκή. 
Δεν κολλάς εσύ, ούτε οι άλλοι, όταν πας στην εργασία σου. 
 
Κολλάς εσύ και οι άλλοι, αν πας στο καφενείο. 
Κολλάς εσύ και οι άλλοι, αν πας στο βουνό. 
Κολλάς εσύ και οι άλλοι, αν πας στην παραλία. 
Κολλάς εσύ και οι άλλοι, αν πας στο πάρκο. 
Κολλάς εσύ και οι άλλοι, αν πας σε κατάστημα. 
 
Κολλάς εσύ και οι άλλοι, αν πας στην εκκλησία. 
Δεν κολλάς αν είσαι ψάλτης, ψέλνεις στην εκκλησία, σε λένε Τσιόδρα και μιλάς 
μετά το ψάλσιμο στον κόσμο και στους δημοσιογράφους στην είσοδο της 
εκκλησίας, χωρίς κανείς να φοράει μάσκα. 
 
Κολλάς εσύ και οι άλλοι, αν πας με το αυτοκίνητο σου χωρίς χαρτί.             
Δεν Κολλάς εσύ και οι άλλοι, αν πας με το αυτοκίνητο σου με χαρτί. 
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Η βασική αιτία,  και ο βασικός λόγος γιατί οι κυβερνώντες έχουν επιβάλει τα 
ανωτέρω «τρελά», δεν οφείλεται σε ανικανότητα, που θα ισχυριζόταν κάποιος 
ότι τους διακατέχει. 
 

Είναι αυτονόητο ότι σου επιβάλουν την αλαζονεία της εξουσίας ως νόμιμη 
και ηθική και σου περνούν στο υποσυνείδητο το μήνυμα ότι: «θα κάνετε ότι σας 
λέμε εμείς, ξεχάστε δικαιώματα και δημοκρατία, γιατί απλά πλέον είστε δούλοι και 
δεν αξίζετε τίποτα περισσότερο». 
 

Όποιος πιστεύει ότι δεν ισχύει αυτό, τότε οι διαχειριστές είναι ανίκανοι. 
 

Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε εκφώνηση «ποντιακών» ανεκδότων μαζί με τα 
ανέκδοτα του «Τοτού» ταυτόχρονα.  
 
Αυτό που είδαμε, από την πρώτη μέρα της απαγορεύσεως κυκλοφορίας των 
Ελλήνων πολιτών, ήταν ότι από τα ξημερώματα της επομένης ημέρας άρχισαν 
να μεταφέρονται λαθροεισβολείς, (χωρίς κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο και 
εξετάσεις καταστάσεως της υγείας τους), από τα νησιά στην ενδοχώρα. 
 

Λεωφορεία τους περίμεναν στα λιμάνια για να τους μεταφέρουν κατ’ αρχάς 
στην Μαλακάσα και στις Σέρρες, χωρίς κανέναν περιορισμό αριθμού και 
αποστάσεων μεταξύ τους.      

Την παραμονή της Εθνικής Επετείου έβγαλαν ΦΕΚ για την δημιουργία       
28 νέων δομών για τους λαθροεισβολείς. 

Επίσης ότι, αυτοί θα μπορούν ανά 100 άτομα να βγαίνουν εκτός των δομών 
και να κυκλοφορούν ανά 10. 
Για χαρτί-έντυπο ανάλογο των Ελλήνων ούτε κουβέντα. 

Και να το γράψουν στην γλώσσα τους, ποιος αστυνομικός θα τους σταματήσει 
να τους κάνει έλεγχο και θα καταλάβει τι γράφει το χαρτί;                                   
Και να τους κόψει κλήση στα στοιχεία που «θα πουν», που θα τους βρεις για να 
εισπράξεις το πρόστιμο; 

Είχε βγει και ο ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ και είχε πει ότι θα μεταφερθούν 10.000 
λαθροεισβολείς στην ενδοχώρα, ενώ συνεχίζονται οι αφίξεις με βάρκες νέων 
λαθροεισβολαίων στα νησιά. 

Είναι εμφανές και αυταπόδεικτο πλέον ότι, ένας από του λόγους του 
εγκλεισμού των Ελλήνων στα σπίτια τους είναι, η χωρίς αντιδράσεις 
κατάληψη της ενδοχώρας από τους λαθροεισβολείς, για τους οποίους 
φτιάχνουν πόλεις, τους δίνουν σπίτια, επιδόματα, νοσοκομειακή περίθαλψη 
κλπ.. 
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Έκλεισαν 10.000.000 Έλληνες στα σπίτια, με δικαιολογία την μη διάδοση του  
ιού -ισχύος ελαφριάς γρίπης- ενώ θα μπορούσαν, [εάν τους ενδιέφερε η υγεία και δεν 
είχαν σκοπό να τινάξουν την οικονομία στον αέρα για να καλύψουν τα κακουργήματα 
που θα αναφέρω στο τέλος], να κάνουν το απλούστατο, δηλαδή να κάνουν όλοι 
τεστ με σειρά προτεραιότητος, ανάλογα την κατάσταση υγείας του καθενός.  

Η οικονομική δραστηριότητα θα συνεχιζόταν κανονικά και το κόστος, ακόμα 
κι αν όλοι πήγαιναν σε ιδιωτικά εργαστήρια, θα ήταν το πολύ 1,2 δισ. ευρώ 
από τα αρχικά 2 δισ. που θα δώσει το κράτος. 
 

Δεν θα είχαμε την κατάρρευση όλων των επαγγελμάτων, (που δεν πρόκειται να 
επανέλθουν), αφού σταμάτησε το εισόδημα και αυξάνονται τα έξοδά τους. 
 

Δεν θα σταματούσε η είσπραξη των φόρων, αφού μετέφεραν τις υποχρεώσεις 
πληρωμής των φορολογουμένων στον Σεπτέμβριο. 
 

Με απλά λόγια, η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη, όσο συνεχίζουν οι 
απατεώνες αυτοί να ευρίσκονται στις θέσεις τους, επειδή τους το 
επιτρέπουν Δικαστές και Εισαγγελείς. 
 
Η ανακοίνωση του υπουργού ΒΡΟΥΤΣΗ ότι οι επιχειρήσεις λόγω «κορονοϊού» 
δύνανται να περιορίσουν στο 50% την εργασία των υπαλλήλων τους, επομένως 
και το εισόδημα αυτών, αποτελεί άλλη μια ομολογία της απάτης και στέλνει 
στην απόγνωση το εργατικό δυναμικό. 
 

Ποιος είναι αυτός ο ΒΡΟΥΤΣΗΣ; 
 

Είναι αυτός που ως εφοριακός υπάλληλος, πριν ασχοληθεί με την πολιτική, 
μέσα σε 9 χρόνια με τον μισθό του εφοριακού υπαλλήλου, απέκτησε 2 βίλες 
στην Γλυφάδα. 
 

Κε Εισαγγελέα θα εξετάσετε αυτό, αφού μου ζητήσετε να σας προσκομίσω 
τις αποδείξεις, που δεν είναι άλλες από το πόθεν έσχες του απατεώνα 
αυτού; 
 

Σε όλο αυτό το στήσιμο της απάτης της επιδημίας, χρησιμοποίησαν στο 
διαδίκτυο ψεύτικες φωτογραφίες από φέρετρα νεκρών,  στρατιωτικά φορτηγά 
που μετέφεραν νεκρούς στην Ιταλία, (αλλά το γαλλικό φαρμακείο στην φωτογραφία 
δεν είναι στην Ιταλία),  ακόμα και «ηθοποιούς, που ένας έκανε τον Ισπανό γιατρό 
και βγήκε στο διαδίκτυο σκορπίζοντας φόβο και τρόμο. 
 
Μια άλλη βγήκε σε τρία διαφορετικά τηλεοπτικά ελληνικά κανάλια και στο ένα 
το έπαιζε γιατρός, στο άλλο οικονομολόγος και στο τρίτο κάτοικος ξένης 
χώρας.   
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Χρησιμοποίησαν δημοσιογράφους που έπαιζαν θέατρο ότι ευρίσκοντο σε 
περιοχές επικίνδυνες για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο και να τον κρατούν 
στα σπίτια του.      
Για αυτό έδωσαν 11.000.000 ευρώ για διαφημίσεις στα ΜΜΕ της χώρας 
μας.        
Πριν λίγες ημέρες και ενώ τα νοσοκομεία δεν είχαν μάσκες προσώπου και 
άλλα υλικά για την αντιμετώπιση των περιστατικών του ιού, έδωσαν 13.500.000 
ευρώ επιδότηση στα κόμματα.!!!!     
 
Για αυτό έδωσαν 11.000.000 ευρώ στα διόδια του ΜΟΡΕΑ λόγω χαμηλής 
διελεύσεως οχημάτων.!!!!! 
 
Για το ότι είναι ο «κορονοϊός» ελαφριάς μορφής γρίπη και ανάλογα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί, αλλά και το ότι οι γιατροί έχουν αρχίσει και ξεσηκώνονται με 
όλη αυτήν την απάτη, ενδεικτικά θα αναφέρω δύο αναφορές.  
 
Mια συνέντευξη στο έγκυρο γερμανικό περιοδικό Ντερ Σπίγκελ (Der 
Spiegel), του Άλφονς Λάμπις (Alfons Labisch), ομότιμου (για την 
προσφορά του στην καταπολέμηση επιδημιών) καθηγητή της Ιστορίας της 
Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου, κοινωνιολόγου 
και γιατρού, καθηγητή της Ιστορίας της Ιατρικής και διευθυντή (μέχρι την 
πρόσφατη συνταξιοδότησή του) του Ινστιτούτου Ιστορίας της Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Heinrich Heine, στο Ντίσελντορφ.         
 
Την ανάρτηση στην σελίδα του στο facebook, του καρδιολόγου ιατρού 
Φαίδωνα Βόβολη.          

Αυτήν την ανάρτηση την κατέβασε σε 13 ώρες η λογοκρισία του 
Facebook. 

 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάλεσε σε απολογία τον Κο ΒΟΒΟΛΗ, 
υπακούοντας στις εντολές των απατεώνων. 
Για αυτό είναι μηνυόμενος με την παρούσα μηνυτήρια αναφορά και ο 
ΠΑΤΟΥΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  
 

Ο καθένας δύναται με τα ανωτέρω αναφερόμενα να καταλάβει τι 
πραγματικά παίζεται εις βάρος του Λαού και του Έθνους. 
 

Αυτός που νομίζει ότι δύναται να καταρρίψει τα ανωτέρω στοιχεία, ας το 
αποδείξει απαξιώνοντας λέξη-λέξη και πρόταση-πρόταση τα στοιχεία. 
 

Τα κακουργήματα της μεγαλύτερης οικονομικής απάτης στον πλανήτη που 
σχεδίασαν και εφαρμόζουν όλοι οι απατεώνες διαχειριστές της εξουσίας, είναι 
τα κάτωθι περιληπτικά αναφερόμενα. 
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Έχει κατατεθεί σε διαφορετικές Εισαγγελίες στην χώρα από διαφορετικούς 
πολίτες η ίδια μήνυση.  
 

Ενδεικτικά αναφέρω της Εισαγγελίας Αθηνών με Α.Β.Μ   Ε19- 5919. 
 

Την τελική επίτευξη και ολοκλήρωση αυτών των κακουργημάτων που 
αναφέρονται στην μήνυση επιχειρούν με την απάτη του «κορονοϊού» να 
επιτύχουν. 
 

Υπό 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 οι 
μηνυόμενοι με την παρούσα μηνυτήρια αναφορά, 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.  
 
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), 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. 
 

Η μήνυση αυτή, κατατέθηκε σε διαφορετικές Εισαγγελίες από διαφορετικούς 
μηνυτές και τα αποτελέσματα στις Εισαγγελίες Κατερίνης, Θεσσαλονίκης και 
Αθηνών και οι ενέργειες που ακολούθησαν, αποδεικνύουν την σήψη στην 
οποίαν επιπλέει το 95% των Εισαγγελέων και των Δικαστών. 
 

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει λάβει γνώση δυο φορές και κάνει 
την «πάπια», συγκαλύπτοντας τους απατεώνες.      



 

[28] 

  

 

Η πρώην Εισαγγελέας του Α.Π. «κα» ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΞΕΝΗ, καθώς και  
ο πρώην Αντεισαγγελέας Α.Π. «κος» ΠΕΠΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ως γνώστες 
των κακουργημάτων αυτών, τα οποία αποσιώπησαν, έχουν μηνυθεί και έχει 
ξεκινήσει με καταθέσεις η ανακριτική διαδικασία.  
 

Στην μήνυση κατά πρωθυπουργών και λοιπών που κατατέθηκε από 
διαφορετικούς μηνυτές σε διαφορετικές Εισαγγελίες έχουν αναφερθεί όλοι οι 
λόγοι για τους οποίους δεν δύναται ο οποιοσδήποτε Εισαγγελέας να εκδώσει 
απορριπτική διάταξη.  
 

Θα αναφέρω τι έγινε σε 3 Εισαγγελίες, όπου από τις πράξεις των αρμοδίων 
Εισαγγελέων, αποδεικνύεται περίτρανα η σήψη και η βρωμιά που αναβλύζει 
από την παρουσία του 95% των Εισαγγελικών και Δικαστικών «Λειτουργών». 
 

Στην Εισαγγελία Κατερίνης  «εισαγγελέας» ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 

παρέλαβε την μήνυση Παρασκευή μεσημέρι στην 1:00 μ.μ. και την Δευτέρα το 
πρωί έκδωσε καθαρογραμμένη την διάταξή του άνευ αιτιολογήσεως.  
Κατατέθηκε μήνυση εναντίον του, για τα γραφόμενα και ασκήθηκε προσφυγή 
κατά της διατάξεως,  η οποία έγινε δεκτή από την Εισαγγελία Εφετών 
Θεσσαλονίκης.   
  
Στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης η «εισαγγελέας» ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ, 
έκδωσε την διάταξή της για την μήνυση άνευ αιτιολογήσεως.  
Κατατέθηκε μήνυση εναντίον της, για τα γραφόμενα και ασκήθηκε προσφυγή 
κατά της διατάξεώς της, η οποία θα γίνει δεκτή για τους ίδιους λόγους που 
έγινε δεκτή και η προσφυγή κατά του ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.  Αναφέρω ότι 
είναι η δεύτερη μήνυση κατά της ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ και η πρώτη μήνυση 
για διάταξή της για άλλης υποθέσεως μήνυση, ευρίσκεται στον Άρειο Πάγο. 
 

Στην Εισαγγελία Αθηνών ο «εισαγγελέας» ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, έκδωσε την διάταξή του για την μήνυση άνευ αιτιολογήσεως.  
 
Κατατέθηκε μήνυση εναντίον του, για τα γραφόμενα και ασκήθηκε προσφυγή 
κατά της διατάξεώς του.  
 

Ο «εισαγγελέας»  ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ «χρεώθηκε» και 
την μήνυση κατά του ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  και την απέρριψε με την 
διάταξή του, διότι είναι εκφραστής της λαϊκής παροιμίας που λέει ότι, 
«κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει». 
Μηνύθηκε και για τα γραφόμενα στην διάταξη αυτή. 
Ασκήθηκε δε προσφυγή κατά της διατάξεώς του.  
 

Όπως είναι ολοφάνερο, οι ανωτέρω εισαγγελείς, «ευρισκόμενοι σε συνεχή 
τηλεπαθητική επικοινωνία», ομόφωνα απέρριψαν τις μηνύσεις άνευ δευτέρας 
σκέψεως κατά άρθρο 51 Κ.Π.Δ.. 
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Φοβερό. !!!! 
Και γιατί είναι φοβερό; 
Διότι στην δεύτερη σελίδα της μηνύσεως κατά πρωθυπουργών και λοιπών,  
αναγράφεται εντός κιτρίνου πλαισίου ότι, δεν πρέπει να επικαλεστούν το 
συγκεκριμένο άρθρο του Κ.Π.Δ., επειδή με την συνοπτική αιτιολόγηση που 
αναγράφεται σε αυτό, παραβιάζει το άρθρο 93, παρ. 3 του Συντάγματος που 
επιβάλει οι αποφάσεις να είναι ειδικές και εμπεριστατωμένες. 
Όμως και το άρθρο 139 Κ.Π.Δ. επιβάλει οι αποφάσεις και διατάξεις να είναι 
ειδικές και εμπεριστατωμένες.  
 

Κοινή η απουσία αναφοράς -στις διατάξεις τους- των πράξεων που λαμβάνουν 
μέρος οι μηνυόμενοι -με την μήνυση- από όλους αυτούς τους εισαγγελείς. 
 

Οι πράξεις είναι αυτές που παραβιάζουν τον Ποινικό Κώδικα και η μη 
αναφορά τους, δείχνει ότι, οι ανωτέρω εισαγγελείς είχαν σκοπό να 
εκδώσουν απορριπτική διάταξη, ασχέτως των στοιχείων των δικογραφιών.   
 

Στις μηνύσεις εναντίον τους, λέξη προς λέξη και πρόταση προς πρόταση, 
αναλύονται και καταρρίπτονται τα αναφερόμενα από αυτούς, γεγονός που 
αποτελεί λεξικό, για το πώς είναι μια ειδική και εμπεριστατωμένη απόφαση ή 
διάταξη. 
 

Φυσικά, θα ήμουν πολύ αφελής να πιστεύω ότι υπάρχει έλλειψη ικανότητος 
αξιολογήσεως των στοιχείων μιας δικογραφίας εκ μέρους, όχι μόνο των 
συγκεκριμένων Εισαγγελέων, αλλά και όλων των υπολοίπων που έχουν λάβει 
γνώση των στοιχείων αυτών και έχουν εκδώσει αποφάσεις που προκαλούν 
γέλωτα μεγαλυτέρας ευθυμίας από τα ανέκδοτα του «Τοτού». 
 

Αν και είναι περιττό να δείξω για μια ακόμα φορά το ήθος και το ύψος του 
ξεπουλήματος κάθε ανθρώπινης υποστάσεως που έχουν οι περισσότεροι 
Εισαγγελείς και Δικαστές, θα σας αναφέρω το επίπεδο των Δικαστών και 
Εισαγγελέων του Δικαστικού Μεγάρου της Θεσσαλονίκης. 
 

Για την ανωτέρω υπόθεση της «εισαγγελέως» ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΙΑΣ της 
Θεσσαλονίκης που απέρριψε την μήνυση, επιδόθηκε στον Προϊστάμενο της 
Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης εξώδικος δήλωση στις 3 Ιανουαρίου 2020, με την 
οποίαν ενημερωνόταν για τα τεκταινόμενα και εκκαλείτο να πράξει τα 
οφειλόμενα ως Εισαγγελικός Λειτουργός.  
 

Η αντίδρασή του ήταν ότι, αντί να απαντήσει αιτιολογημένα στα αναφερόμενα 
ως όφειλε, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος, μετέτρεψε όλως 
αυθαιρέτως την δήλωση σε μήνυση και την έδωσε στον «εισαγγελέα» ΝΟΥΛΗ  

ΓΕΩΡΓΙΟ, για να την απορρίψει κατ’ άρθρο 51 Κ.Π.Δ., όπως είχε πράξει 
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ανάλογα και ο προκάτοχος του σημερινού «κου» ΖΑΡΚΑΝΤΖΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
πριν ένα χρόνο, σε εξώδικη δήλωση ενημερώσεως του Σωματείου 
«ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΤΩΡΑ» για τα συγκεκριμένα κακουργήματα.  
 
 

Σε προσωπική συνάντηση στο γραφείο του στις 24 Ιανουαρίου 2020 ο 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, πρόεδρος του Σωματείου ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ 
τον ρώτησε γιατί έπραξε αυτό, δηλαδή γιατί δεν απάντησε ως όφειλε σύμφωνα 
με το άρθρο 10 του Συντάγματος, η απάντηση του ήταν:   
 

«Εγώ έτσι έκρινα». 
 

Αρνήθηκε και να αιτιολογήσει την απόφασή του και να αποδείξει ότι οι  
καταγγελλόμενες πράξεις δεν παραβιάζουν τον Ποινικό Κώδικα και επομένως 
δεν αποτελούν -και λόγω του ύψους των- κακουργήματα. 
 

Μετά από αυτήν την αντιμετώπιση στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2020 
μοιράστηκαν -στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου της Θεσσαλονίκης- από 
400 περίπου φυλλάδια την κάθε ημέρα με τίτλο: 

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΕΚΔΟΣΕΩΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ και ΔΙΚΑΣΤΕΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!!!!!    

 

Το μεσημέρι της 28 Ιανουαρίου 2020 μοιράστηκε και σε όλα τα γραφεία του 
Δικαστικού Μεγάρου και μάλιστα σε ένα εξ αυτών στον τρίτο όροφο του 
Εφετείου, όπου ευρίσκοντο 5-6 -μάλλον- Δικαστές-Εισαγγελείς, με το που είδαν 
το φυλλάδιο αναφώνησαν:  «τι είναι αυτά, μας βρίζετε μέσα στα γραφεία μας, 
να φύγετε, δεν θέλουμε τίποτα». 
 

Η απάντηση ήταν ότι:  «ο υπογράφων το φυλλάδιο, για να μην τον ψάχνετε, 
έχει έρθει και ευρίσκεται στο ισόγειο του Μεγάρου, ώστε σε περίπτωση 
που τα γραφόμενα αποτελούν ύβρεις ή ψέματα να τον πάτε αυτόφωρο». 
 

Η αντίδραση τους ήταν, η σιωπή.!!! 
 
Αυτή η συμπεριφορά των Δικαστών και Εισαγγελέων της Θεσσαλονίκης, έχει 
τα αίτιά της στην συμπεριφορά των μελών της ηγεσίας της Ε.Δ.Ε. 
 
Επειδή, αφ’ ενός, πάντα «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι» και αφ’ ετέρου, 
είναι γνωστές οι δημόσιες αντεγκλήσεις μεταξύ μελών του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε., με 
καθαρό κομματικό χαρακτήρα.!!!! 
 
Επειδή τα αποτελέσματα μιας πράξεως, δείχνουν το λόγο και τον σκοπό 
αυτών που έκαναν την πράξη, είναι αυτονόητο ότι όλες οι αναφερόμενες 
πράξεις των δικαστών και των εισαγγελέων της Ε.Δ.Ε. που αναφέρονται στην 
παρούσα δήλωση, οφείλονται στο ότι, το 95% από αυτούς, έχουν προσκυνήσει 
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τους απατεώνες διαχειριστές της χώρας, μετά από τις πιέσεις τόσο αυτών, όσο 
και των μελών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, όπως η ίδια η ΕΔΕ έχει 
ανακοινώσει σε δελτία Τύπου. 
 
Και επιπλέον απόδειξη είναι, η σπουδή την οποίαν δείχνουν για να γαντζωθούν 
σε κυβερνητικές θέσεις μετά την έξοδο τους από τον Δικαστικό και 
Εισαγγελικό χώρο, όπως ενδεικτικά έπραξαν ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 
που δημοσίως σε ραδιόφωνο είχε δηλώσει ότι, «οι πολιτικοί μας έχουν δεμένα τα 
χέρια», αλλά και ότι, «η μίζα είναι καθήκον του υπουργού»!!!!!   
 
Επίσης και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΘΑΝΟΥ, που το 2009 κατακεραύνωνε συνταξιούχους 

δικαστές που έγιναν πρόεδροι Ανεξάρτητων Αρχών. 

 
 «Προϋπάρχουσα συναλλαγή δείχνει η κατάληψη από συνταξιούχο δικαστή θέσης 

προέδρου Ανεξάρτητης Αρχής».  
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Θα μπορούσα να σας αναφέρω πλείστες περιπτώσεις και εν ενεργεία και 
αποχωρησάντων «Λειτουργών της Δικαιοσύνης», αλλά δεν είναι αυτό το 
πρωτεύον και ζητούμενο στην παρούσα κατάσταση.  
 

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι, εξαιρουμένων συγκεκριμένων Δικαστικών και 
Εισαγγελικών Λειτουργών, όλοι οι υπόλοιποι, έχουν μετατρέψει τον χώρο 
της δικαστικής διαδικασίας αποδόσεως Δικαιοσύνης, στο μεγαλύτερο 
παραδικαστικό κύκλωμα στην ιστορία του πλανήτη. 
 

Κατόπιν της γνώσεως αυτών των στοιχείων και των γεγονότων, σημαίνει ότι, οι 

μηνυόμενοι ως μέλη αυτής της εγκληματικής οργανώσεως, έχουν υποπέσει εις 

τα αδικήματα-εγκλήματα που τιμωρούνται με βάση τα κάτωθι άρθρα του 

Ποινικού Κώδικα: 
 

α) 232 Π.Κ. παρασιώπηση εγκλημάτων, 

β) 239 Π.Κ. κατάχρηση εξουσίας, 

γ) 244 Π.Κ  καταπίεση, 

δ) 259 Π.Κ. παράβαση καθήκοντος, 

ε) 186 Π.Κ. πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση κακουργήματος ή    

                    πλημμελήματος, 

ζ) 134 Π.Κ. Προσβολής του Πολιτεύματος, Εσχάτη Προδοσία, 

η) 187 Π.Κ. της συστάσεως και λειτουργίας εγκληματικής οργανώσεως,  

θ) 385 Π.Κ. εκβίαση, 

ι)  386 Π.Κ. απάτη. 

Επίσης, με τις ενέργειές τους, έχει παραβιάσει τον νόμο ν.3691/2008 για την 

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 
 

Ως γνήσιοι αντιγραφείς και απόγονοι του ΕΦΙΑΛΤΗ, του ΝΕΝΕΚΟΥ και του 
ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ, με την συμμετοχή τους στην εφαρμογή όλων των 
αναφερομένων κακουργημάτων, προδίδουν κάθε ιερό και όσιο, καθώς και κάθε 
ανθρώπινο δικαίωμα που έχουν οι πολίτες της χώρας μας.  
 

Το πρόβλημά μας ποτέ δεν ήταν οι επιτιθέμενοι. 
 

Το πρόβλημα πάντα είναι οι προδότες, αλλά ό,τι δεν λύνεται κόβεται, όπως 
είχε πει -και έπραξε- ο Μέγας Αλέξανδρος και φυσικά, είναι η σειρά μας να 
αντιγράψουμε Αυτόν. 
Κατόπιν των ανωτέρω κε Εισαγγελεύ, δεν θα πρέπει να εκδώσετε απλώς μια 
απόφαση-διάταξη για την παρούσα μήνυση. 
 
Έχετε δύο επιλογές και καμία άλλη και υποχρεωτικά θα πράξετε μια εκ των 
κάτωθι δύο αναφερομένων: 
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1).  Παραιτηθείτε αν πρόκειται να εκδώσετε απορριπτική διάταξη για την  
       παρούσα μηνυτήρια αναφορά. 
2).  Να ασκήσετε δίωξη κατά των μηνυομένων με την παρούσα, αλλά και κατά 
όλων των αναφερομένων στην μήνυση κατά πρωθυπουργών και λοιπών. 
 

Επιθυμώ την ποινική δίωξή τους και παρίσταμαι προς υποστήριξη της 
κατηγορίας. 
 

Μάρτυρα  προτείνω τον  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ του Κυριάκου, 

Οικονομολόγο, κατοίκου Αθηνών, Λ.Α. Συγγρού 5,  Α.Δ.Τ.  ΑΜ 217848,   

Α.Φ.Μ. 025731243, τηλέφωνα  6930 362 262,  210 56 96 014 και ο οποίος και με 
τηλεφωνική ειδοποίηση από εσάς, θα έρθει στην παρούσα Εισαγγελία να 
καταθέσει και να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία, για να 
μην σπαταληθεί χρόνος στην ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας. 
 

Αιτούμαι την χορήγηση αντιγράφου της παρούσης. 

Επιφυλάσσομαι να καταθέσω κατά την διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας 
επιπλέον στοιχεία που θα έρθουν εις γνώσιν μου, καθώς και να προτείνω την 
εξέταση επιπλέον μαρτύρων. 
 

………………….    27/3/2020 

 

Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου 
 
 
 
 
 

………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

 

 


