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ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΡΦΗ 

ΕΞΩΔΙΚΗ   ΔΗΛΩΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΗ  
ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ  -  Δ..  -  ΣΕΛΕΦΩΝ  ΚΑΙ ΣΟΤ  ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ   

ΣΩΝ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ   
 
 

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 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ του Κυριάκου και της Άννας 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ – ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ 

«ΑΝΣΙΣΑΗ ΣΩΡΑ» 
Α.Δ.Σ.  ΑΟ 545369  -  Α.Υ.Μ. 025731243, Δ.Ο.Τ.  ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ 

Λ. Α. υγγρού 18,  ΣΚ.117 42 
Σηλέφωνα:  210.56.96.014 - 210 92.29.525 - 6930.362.262 -  6984 656 709 

 

ΠΡΟ    
  

……………………………………………………………………………. 

Δ.., Διευθυντές, προϊσταμένους και το σύνολο του προσωπικού 

 

«Κυρίες και Κύριοι» 
 

Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας αποτελεί το «ύνταγμα» σε ό,τι έχει σχέση με την 
υγεία, την ιατρική επιστήμη και τους εργαζομένους σε όλες τις ειδικότητες στον τομέα της 
υγείας. 
Σα αναφερόμενα και οριζόμενα στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας αναγράφονται στον 
νόμο ν.3418/2005. 
Ουδεμία απόφαση ή και νόμος δύνανται να παραβιάζουν τα οριζόμενα εις αυτόν. 
Αυτό δε, αναγράφεται και ορίζεται ρητά στο άρθρο 338 του νόμου ν.4512/2018. 
 

Εξαιτίας της περιπτώσεως του κορονοϊού covid-19 έχουν αναγγελθεί ή έχουν ανακοινωθεί 
αποφάσεις για υποχρεωτικό εμβολιασμό ή υποχρεωτικές προληπτικές εξετάσεις, άλλως δεν 
θα δύναται κάποιος να λάβει μέρος σε κάθε είδους (κοινωνική, οικονομική, δικαστική κλπ.) 
δραστηριότητα. 
Και διατυπώνω ότι έχουμε την περίπτωση του κορονοϊού covid-19 και όχι της πανδημίας 
του  κορονοϊού covid-19, (όπως αρχικά μας είχαν ανακοινώσει), επειδή οι ίδιοι οι κυβερνώντες 
με τις πράξεις τους, μας απέδειξαν ότι δεν υπάρχει πανδημία από έναν ιό που  
δεν μολύνει:   
«την δημοτική εκδήλωση των εγκαινίων του σιντριβανιού της πλατείας Ομονοίας,  
  ή την δικαστική εκδήλωση της δίκης της Φρυσής Αυγής,  
  ή την πολιτική εκδήλωση της πορείας για την 17 Νοέμβρη,  
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ή την άλλη πολιτική εκδήλωση των εγκαινίων του σταθμού του μετρό της πλατείας 
Ελευθερίας του Κορυδαλλού,  
ή τις συνεχόμενες πολιτικές πορείες και συγκεντρώσεις του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ,  
ή τις συνεχόμενες εκδηλώσεις και πορείες του ύριζα και του ΑΝΣΑΡΙΑ για τους 
παρανόμως εισελθόντες στην χώρα (χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα και που το 99% αυτών δεν 
έχουν ούτε την ιδιότητα του πρόσφυγα και φυσικά ούτε του μετανάστη με την ανεργία των Ελλήνων 
πολιτών να ξεπερνά το 25%),  
ή την αθλητική εκδήλωση της γιορτής των φιλάθλων του Ολυμπιακού,  
ή την κοινωνική εκδήλωση του πρωθυπουργού στο τραπέζωμα στην Ικαρία,  
ή την ομολογία της Ντόρας Μητσοτάκη ότι τίποτα δεν θα την εμποδίσει να πάει για Πάσχα 
στην Κρήτη κλπ.»,  

αλλά μολύνει κάθε κίνηση των απλών και μόνο Ελλήνων πολιτών και  

επιλεκτικά κάποιες ώρες του 24ωρου,  
επιλεκτικά συγκεκριμένους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητος, αλλά και  
επιλεκτικά κάθε είδους δραστηριότητος των απλών πολιτών.  

 

Και εκτός των ανωτέρω, επειδή ανακοίνωσαν ότι θα ανοίξουν τα μαγαζιά για να μειωθούν τα 
κρούσματα, τα οποία μαγαζιά είχαν κλείσει για να μειωθούν τα κρούσματα! 
 

Και ανοίγουν τα μαγαζιά στην Αθήνα για να μειωθούν τα κρούσματα και  
κρατούν κλειστά τα μαγαζιά στην Θεσσαλονίκη για να μειωθούν τα κρούσματα! 

 

Επιστήμη, όχι αστεία.- 
 
Επειδή ανακοινώθηκε με δελτίο τύπου η υποχρεωτική διεξαγωγή rapid test δύο φορές 
την εβδομάδα σε όλο το προσωπικό των μονάδων υγείας του Ε..Τ. που δεν έχουν 
εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, ή και για τα παιδιά για να γίνουν δεκτά στα σχολεία, 
σας υπενθυμίζουμε τα κάτωθι: 
 
Νόμος  ν.3418/2005.         Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας.  
Άρθρο 1             
1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που ζχει ωσ ςκοπό τη με οποιαδήποτε επιςτημονική μζθοδο πρόληψη, 
διάγνωςη, θεραπεία και αποκατάςταςη τησ υγείασ του ανθρϊπου.  
Άρθρο 12  
1. Ο ιατρόσ δεν επιτρζπεται να προβεί ςτην εκτζλεςη οποιαςδήποτε ιατρικήσ πράξησ χωρίσ την 
προηγοφμενη ςυναίνεςη του αςθενή.  

 
Νόμος  ν.4512/2018  
Άρθρο 338             
Οποιαδήποτε απόφαςη αντίθετη με τισ διατάξεισ του ν. 3418/2005 (Αϋ287) είναι άκυρη.  
Αν ςτη λήψη των αποφάςεων αυτϊν ζχουν ςυμμετάςχει ιατροί, υπζχουν πειθαρχικζσ ευθφνεσ. 
 
Ακόμα και ςτθν περίπτωςθ ενόσ επερχόμενου κανάτου ενόσ αςκενοφσ, όπου μια χειρουργικι επζμβαςθ κα 
ζςωηε τθν ηωι του αςκενι, ο ιατρόσ δεν δφναται να τθν πραγματοποιιςει, αν δεν ςυναινζςει ο ίδιοσ ο 
αςκενισ. Αυτό δείχνει τθν απόλυτθ εξουςία του κάκε ατόμου ςτο ςώμα του, αφοφ ςε αυτιν τθν περίπτωςθ 
ουςιαςτικά και τυπικά, ο κακζνασ ζχει το απόλυτο δικαίωμα τθσ ευκαναςίασ του. 
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Επομένως, η εφαρμογή από οποιονδήποτε της αποφάσεως να πραγματοποιείται 
ιατρική πράξη εμβολιασμού ή rapid test ή κάθε είδους τεστ σε κάθε έναν για να λάβει 
μέρος σε μια δραστηριότητα, αποτελεί παραβίαση των νόμων ν.3418/2005 και 
ν.4512/2018, δηλαδή του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, αυταπόδεικτα δε και του  
όρκου του Ιπποκράτη. 
 

Επειδή ο εμβολιασμός και οι κάθε είδους εξετάσεις, αποτελούν ιατρικές πράξεις. 
 
Επειδή: 
η εφαρμογή της αποφάσεως παραβιάζει και πλήθος άρθρων του Ποινικού Κώδικα, όπως 
εκβίαση, καταπίεση, συκοφαντική δυσφήμιση κλπ.. 
 

Επειδή: 
κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος είναι και προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ενέργειά 
του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος-λειτουργήματός του και εργασίας του.  
 
Επειδή: 
κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος-  
λειτουργήματός του και της εργασίας του, εάν λάβει μια προδήλως αντισυνταγματική ή 
παράνομη εντολή, οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει.  

 
Επειδή: 
Όλοι οι πολίτες είμαστε ίσοι απέναντι τους νόμους που είναι σύμφωνοι με το ύνταγμα 
και οφείλουμε να τους εφαρμόζουμε. 
 
Επειδή: 
Οι αποφάσεις που θέλουν να επιβάλουν οι κυβερνώντες είναι αποφάσεις απατεώνων, 
(που βρίσκονται κατηγορούμενοι για απάτες άνω των 908 δισ. ευρώ) και με τις αποφάσεις αυτές 
[για την ελαφρότερη γρίπη του κορονοϊού covid-19 από την πολύ βαρύτερη γρίπη του κορονοϊού Η1Ν1 
(εποχική γρίπη)], θέλουν να καλύψουν τις απάτες που εφαρμόζουν εις βάρος μας. 
υγκεκριμένα:    
Η πρώτη απάτη είναι ότι έδωσαν στις τράπεζες δάνεια ύψους 233 δισ. ευρώ από το 2009 
έως το 2012, με όρο στην δανειακή σύμβαση ότι αν δεν τα επιστρέψουν οι τράπεζες, θα τα 
πληρώσουμε εμείς οι πολίτες με φόρους.    
Η δεύτερη απάτη είναι ότι οι υπουργοί οικονομικών εκδίδαν ομόλογα του ελληνικού 
δημοσίου, τα ρευστοποιούσαν στο χρηματιστήριο, οικειοποιούνταν τα χρήματα της 
ρευστοποιήσεως και δεν περνούσαν τα ομόλογα στα βιβλία του κράτους, για να μην φαίνεται 
το πραγματικό χρέος, αφού τα ομόλογα είναι δάνεια.    
Σο ποσό αυτών των ομολόγων περνά τα 675 δισ. ευρώ.  

 

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

[  345 δισ. το επίσημο + 210 δισ. των τραπεζών + 675 δισ. τα κρυφά ομόλογα  ] 
 

Οποιοδήποτε στοιχείο για τις ανωτέρω αναφερόμενες απάτες-κακουργήματα είναι άμεσα 
στην διάθεσή σας εάν μας τα ζητήσετε.  
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Επειδή: 
Σην παρούσα δήλωση οφείλετε να την καταθέσετε (ο καθένας ξεχωριστά) σε μηνυτήρια 
αναφορά κατά παντός υπευθύνου για το σύνολο των αναφερομένων εις αυτήν.  
Αυτό μας το επιβάλει το άρθρο 232 του Ποινικού Κώδικα. 
 

Θα χρησιμοποιήσετε την φράση:  
«Μηνύω τον Παναγιώτη Θεοδωρίδη εάν τα αναφερόμενα στην δήλωσή του είναι ψευδή ή 
μηνύω αυτούς που διαπράττουν τις απάτες, αν δεν είναι ψευδή αυτά που αναγράφει». 
   

(Ή εγώ ή αυτοί οι απατεώνες θα βρεθούν μπροστά στην έδρα του δικαστηρίου). 
 
 

Οφείλετε να πράξετε το ανωτέρω αναφερόμενο, για να μην γίνετε -τώρα που 

γνωρίζετε- συνεργοί αυτών των απατεώνων, με το να εφαρμόσετε αυταρχικά 

αποφάσεις που παραβιάζουν τους νόμους  ν.3418/2005  και  ν.4512/2018 και με το να μην  
καταθέσετε μηνυτήρια αναφορά. 
 
Επειδή εγώ, όλα τα μέλη του ωματείου και όσοι σε καθημερινή βάση γίνονται γνώστες 
των ανωτέρω, δεν αποδεχόμαστε να μας κυβερνούν απατεώνες που επιβάλουν 
νομιμοφάνεια, χρησιμοποιούμε εναντίον τους -αλλά και των κάθε είδους συνεργών τους- 
όλα τα νόμιμα μέσα, εφαρμόζοντας άνευ εξαιρέσεως και την παράγραφο 4 του άρθρου 
120 του υντάγματος.  
 
 

Αθήνα  3/4/2021 

 
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου 

 

 
 

 

        

Θεοδωρίδης  Παναγιώτης 
 

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

 


