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ΔΑΚΑΛΟΙ και ΚΑΘΗΓΗΣΕ 
ΣΑΜΑΣΗΣΕ   ΣΟΤ  ΑΠΑΣΕΩΝΕ  ΒΟΤΛΕΤΣΕ και ΤΠΟΤΡΓΟΤ 

ή  
θα τελειώσετε μαζί τους. 

 

Αυτοί που θέλουν να βάλουν ΥΙΜΩΣΡΟ (και όχι μάσκα) στα παιδιά μας, «τάχα» για να σώσουν 
αυτά και εμάς από μια «πανδημία» χωρίς νεκρούς, ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΙ  ΑΠΑΣΕ  ΕΦΟΤΝ ΚΑΝΕΙ 

και θα καταλάβετε γιατί μια ελαφρύτερη γρίπη από την εποχική, (Η1Ν1), την εμφανίζουν ως 
«πανδημία».  
Αυτοί που για μια δεκαετία μας σώζουν από την κρίση και το οικονομικό πρόβλημα, είναι οι ίδιοι 
που τα δημιούργησαν.  
Μαζί με τους τραπεζίτες έχουν αρπάξει με 3 απάτες, περισσότερα από 908 δισ. ευρώ και 
ζητούν να τα πληρώσουμε εμείς με φόρους και μέτρα. 
Επειδή φυσικά είναι αδύνατο να πληρώσουμε εμείς αυτά που εκείνοι άρπαξαν, λεηλατούν την 
κρατική περιουσία και αρπάζουν τα ακίνητά μας με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. 

υγκεκριμένα: 
1ο).  Έδωσαν 183 δισ. ευρώ ως δάνεια στους τραπεζίτες από το 2009 έως το 2012 με τους νόμους  
ν.3723/2008 - ν.3845/2010, - ν.3872/2010 - ν.3965/2011- ν.4031/2011 και 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». 
Από αυτά τα 183 δισ. μόνο τα 23 δισ., έχουν μπει στο δημόσιο χρέος τον Ιούνιο του 2012 και τα 
υπόλοιπα τα ανανεώνουν στη λήξη, πληρώνοντας τόκους, για να μην φαίνεται αυξημένο το χρέος. 
 

2ο).  Έδωσαν 50 δισ. ευρώ στις ιδιωτικές τράπεζες 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.       Είναι η λεγόμενη «ανακεφαλαιοποίηση».  
Όμως, ήταν ψέμα, ότι δεν είχαν κεφάλαια οι τράπεζες, 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. 
 

3ο).  Σο Ελεγκτικό υνέδριο, το ανώτατο δικαστήριο που ελέγχει την διαχείριση των κυβερνήσεων 
κάθε χρόνο, ανακοίνωσε ότι στο 2015 το κράτος 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.   

Μετά από έρευνα στο χρηματιστήριο, αποδείχτηκε 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!!!  

Σο ομόλογο είναι δάνειο και τα δάνεια τα πληρώνει ο κόσμος με μέτρα και φόρους. 

Δηλαδή, το δημόσιο χρέος είναι 1,23 τρισεκατομμύρια ευρώ: 

[  345 δισ. το επίσημο + 210 δισ. των τραπεζών + 675 δισ. τα κρυφά ομόλογα  ] 
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.    (τοιχεία υπουργείου οικονομικών και Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). 
Ούτε και οι τράπεζες είχαν πρόβλημα, αφού εμφάνιζαν συνολικά κέρδη από 1,3 έως και 2,3 δισ. 
ευρώ η καθεμία στους ισολογισμούς της, την τετραετία από 1/1/2006 έως και 31/12/2009.  
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Για να συνεχίσουν την λεηλασία και με πρόσχημα την γρίπη του κορονοϊού covid-19, 
λαμβάνουν νέα μέτρα, εμποδίζοντας την λειτουργία των επιχειρήσεων, μειώνοντας και στερώντας 
εισπράξεις, ώστε μην μπορώντας να πληρώσεις, θα σου πάρουν εύκολα τα πάντα. 
 

Η ελαφριά γρίπη του κορονοϊού covid-19, [που έχει τα ίδια συμπτώματα με την εποχική γρίπη (Η1Ν1) 
και τα μισά από αυτά είναι ελαφρύτερα], απλά επιδεινώνει τις σοβαρές προϋπάρχουσες ασθένειες και 
δημιουργεί προβλήματα.   Πρέπει να είμαστε απλά προσεκτικοί, όπως με την εποχική γρίπη. 
 

Αυτοί θέλουν να φορέσουν φίμωτρο-μάσκα στα παιδιά μας με δικαιολογία ότι δεν θα μολυνθούν 
από τον κορονοϊό covid-19, όταν οι πόροι της «μάσκας» είναι πολύ μεγαλύτεροι από αυτόν τον ιό 
και μπορούν να περάσουν από τον κάθε πόρο, όχι ένας, αλλά άνω των 500 ιών μαζί. 
Ο Μπακογιάννης στην Ομόνοια και ο Μητσοτάκης στα εγκαίνια του μετρό Κορυδαλλού, 
μετέφεραν τα κομματόσκυλα και έκαναν φιέστες, ενώ οι ίδιοι επιδεικτικά κυκλοφορούν χωρίς 
μάσκα.      
Αυτοί που σε έκλεισαν στο σπίτι σου 3 μήνες για να μην «πεθάνεις» από έναν «κορονοϊό» που τα 
συμπτώματά του είναι ίδια με της εποχικής γρίπης και τα μισά εξ αυτών είναι πολύ ελαφρύτερα. 
Αυτοί που με τον Σσιόδρα ομολόγησαν ότι χρέωναν θανάτους στον κορονοϊό από άλλες αιτίες. 
Αυτοί με τους Σσιόδρα - Χαρδαλιά πήγαν στους τσιγγάνους στην Λάρισα χωρίς μάσκα και γάντια. 
Αυτοί που με τον Άδωνη Γεωργιάδη ομολόγησαν ότι είναι η μεγαλύτερη «άσκηση»!!!!! μέχρι τώρα. 
Αυτοί που έδωσαν 20.000.000 στα κανάλια για να σπέρνουν τον φόβο και 30.000.000 στις ιδιωτικές 
κλινικές, για να μας λένε ότι δεν έχουν λεφτά για εντατικές στα δημόσια νοσοκομεία. 
Αυτοί που με όλα τα ανωτέρω έφεραν ως αποτέλεσμα την μείωση του εισοδήματος στο 90% των 
επιχειρήσεων για 3 μήνες και τις οδηγούν σε κλείσιμο, επειδή απλά δεν θα μπορούν να καλύψουν τις 
υποχρεώσεις τους κι έτσι να αρπάξουν τις περιουσίες τους, τράπεζες και εφορία. 
Αυτοί που σου λένε μέσα στο καλοκαίρι να φοράς συνέχεια ιατρική μάσκα, για να μην κολλήσεις 
έναν ιό γρίπης ελαφριάς μορφής, σε οδηγούν στο να πάθεις υποξία, δύσπνοια, ζαλάδες κλπ., 
επειδή αναπνέεις το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέεις κι όχι το οξυγόνο που χρειάζεσαι.  
Αυτοί δεν σου είπαν τον Μάρτιο να φορέσεις μάσκα (όπως τώρα), αλλά σε έκλεισαν στο σπίτι για 
να σου κόψουν το εισόδημα. Σώρα σου λένε να φορέσεις μάσκα, επειδή ο κολλητός του 
Μητσοτάκη (καταδικασμένος για ιατρική απάτη), έφτιαξε εργοστάσιο για μάσκες στην Λάρισα και αυτή 
είναι σήμερα, η πραγματική αιτία επιβολής της!              
               

ΣΗΝ  ΖΩΗ ΟΤ,    ΣΗΝ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΤ   και   ΣΗΝ  ΠΕΡΙΟΤΊΑ ΟΤ,    
ΣA  ΕΜΠΙΣΕΤEΑΙ  Ε  ΑΠΑΣΕΩΝΕ; 

 

ΔΑΚΑΛΟΙ  ΚΑΙ  ΚΑΘΗΓΗΣΕ  οφείλετε: 
1. Nα καταθέσετε το παρόν έγγραφο στην Εισαγγελία ως μηνυτήρια αναφορά κατά παντός 

υπευθύνου. Μάρτυρα να δηλώσετε τον Παναγιώτη Θεοδωρίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του 
ωματείου «ΑΝΣΙΣΑΗ  ΣΩΡΑ» και έχει καταθέσει από 30/3/2020 μήνυση κατ’ αυτών στην 
Εισαγγελία Αθηνών, η οποία έχει χρεωθεί στον Εισαγγελέα Μιχαλόπουλο Μιχάλη.  

 Όλα τα δικαστικά έξοδα θα τα καλύψει το ωματείο. 
 

2. Να αρνηθείτε να ξεκινήσει το σχολικό έτος αν δεν ανακληθεί αυτό το μέτρο, απέχοντας. 
       Εάν δεν πράξετε και τα δύο ανωτέρω, συμμετέχετε εν γνώση σας σ’ αυτά τα κακουργήματα και  
       σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ποινικού Κώδικα, θα οδηγηθείτε ενώπιον του Εισαγγελέα. 

 

«ΑΝΣΙΣΑΗ  ΣΩΡΑ» 
  Λ. Α. υγγρού 5,  Αθήνα,  τηλ. 210 56.96.014 - 6930 362 262 

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


