ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΡΦΗ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΕΩ ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΥΩΕΩ ΚΑΘΕ ΠΛΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ
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».

ΣΟΤ

ΠΤΡΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ του Γεωργίου και της Βασιλικής
κατοίκου ……………., ……………..,

ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟ
Α.Δ.Σ. ……………., Α.Φ.Μ. ………………….,
Σηλ. ………………………..

ΠΡΟ ΣΟΝ
ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ

που κατοικοεδρεύει στο «ΘΕΜΙΔΟ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121, Αμπελόκηποι, Αθήνα.

«Κε» Εισαγγελεύ
Επειδή εγώ είμαι από χωριό -παρά την δημοσιογραφική μου ιδιότητα- και
επειδή Εσείς γνωρίζετε πολύ περισσότερα από εμένα,
θέλω να μου απαντήσετε σε μια απλή ερώτηση,
επειδή το μικρό μου το μυαλό δεν έχει την ευρύτητα και διαύγεια του δικού
ας.
«Αφού, ο κάθε πόρος της μάσκας είναι μεγαλύτερος από την διάμετρο που
έχει ο ιός covid-19, ποιος είναι ο λόγος που αυτός ο θανατηφόρος ιός δεν
θα περάσει και δεν θα μολύνει αυτόν που φορά την μάσκα;»
Αυξάνεται η απορία μου από το γεγονός ότι, από της εμφανίσεώς του στην
αρχή του 2020 και μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος
έτους, έχει στείλει στον άλλο κόσμο λιγότερους ανθρώπους, από ότι
έστειλαν όλες οι άλλες ασθένειες το πρώτο εξάμηνο του 2019, που τότε δεν
κυκλοφορούσε και δεν οπλοφορούσε αυτός ο θανατηφόρος ιός.
1ο εξάμηνο 2019 χωρίς ιό: Θάνατοι 65.496
1ο εξάμηνο 2020 με ιό : Θάνατοι 64.469
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Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΣΑΣ και το συμπέρασμα που εξάγεται
είναι ότι τελικά, ο ιός αυτός φονεύει τον θάνατο και όχι τους ανθρώπους.
Οφείλουμε όλοι μας να αποδώσουμε τιμές και να ανακηρύξουμε εθνικό
ευεργέτη τον ιό αυτόν, που εμποδίζει τους ανθρώπους να πεθαίνουν και
στέλνει τον θάνατο εκεί που αυτός ανήκει.
Μετά από δημοσιογραφική έρευνα, (η οποία χρήζει επιβεβαιώσεως τουλάχιστον δυο
ακόμα φορές), η πιθανή απάντηση στην ερώτηση που σας απευθύνω είναι ότι, ο
ιός αυτός έχει μετοχές στο εργοστάσιο κατασκευής μασκών στην Λάρισα,
(του φίλου του πρωθυπουργού μας κου Μητσοτάκη), αξιότιμου κου Νταβέλη
και για αυτόν τον λόγο, δεν μολύνει όσους φορούν την εν λόγω μάσκα.
Με ανυπομονησία αναμένω την οφειλομένη από Εσάς απάντηση, για να
αρχίσω να πλησιάζω το επίπεδο διανοήσεώς ας.
Τστερόγραφο: Γιατί δεν έχετε απαντήσει -όπως οφείλετε- στην από 12/3/2020
εξώδικη δήλωση που πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 2439 στην Εισαγγελία του
Αρείου Πάγου;
Αθήνα 22/9/2020
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

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