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ΔΗΛΩΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΕΩ    
ΓΙΑ ΜΑΚΕ  - ΣΕΣ  -  ΕΜΒΟΛΙΑΜΟ 

 

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». 
 

 
 

«Κυρίες και Κύριοι» 
 

Εξαιτίας της περιπτώσεως του κορονοϊού covid-19 έχουν επιβληθεί ή έχουν αναγγελθεί 
με υπουργικές αποφάσεις (ΚΤΑ), η υποχρεωτική χρήση μάσκας, τα υποχρεωτικά 
προληπτικά τεστ και ο υποχρεωτικός εμβολιασμός με την βία ή την δωροδοκία, 
άλλως δεν θα δύναται κάποιος να λάβει μέρος σε κάθε είδους δραστηριότητα. (κοινωνική, 
οικονομική, δικαστική κλπ.).  

Αυτές οι Κοινές Τπουργικές Αποφάσεις είναι ΑΚΤΡΕ.- 

Επειδή: 

 

Α: 
Η ιεραρχική ισχύς της νομιμότητος είναι: 

ύνταγμα,   νόμοι που συμφωνούν με Αυτό,   υπουργικές αποφάσεις,   εγκύκλιοι. 

Επομένως, αν μια υπουργική απόφαση παραβιάζει κάποιον νόμο ή το ύνταγμα είναι 

άκυρη και οφείλουμε να μην δεχτούμε την εφαρμογή της. 
 

Επειδή ο νόμος ν.3418/2005 αποτελεί τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, δηλαδή το 
«ύνταγμα» σε ό,τι έχει σχέση με την υγεία, την ιατρική επιστήμη και τους εργαζομένους σε 
όλες τις ειδικότητες στον τομέα της υγείας. 
Επειδή στο άρθρο 1 του νόμου ν.3418/2005 αναφέρει ότι:  
«Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και 
αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου».  
Επομένως, ιατρικές πράξεις είναι η χρήση μάσκας, τα διαγνωστικά τεστ και ο εμβολιασμός. 

Επειδή το άρθρο 12 επιβάλλει το:   
«Καμία ιατρική πράξη δεν θα γίνεται χωρίς την συναίνεση του ατόμου». 

 

Επειδή το άρθρο 338 του νόμου ν.4512/2018 επιβάλλει το ότι είναι άκυρη απόφαση που 

παραβιάζει τον νόμο ν.3418/2005, δηλαδή τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.  
 

Επομένως, όλες οι Κ.Τ.Α. που επιβάλλουν μάσκες, τεστ και εμβολιασμό είναι Άκυρες 

και οι δημόσιοι υπάλληλοι ή ιδιώτες που τα απαιτούν, παραβιάζουν τον νόμο ν.3418/2005 

και πρέπει να ασκηθεί η αυτόφωρη διαδικασία εις βάρος τους. 

 
Ακόμα και ςτθν περίπτωςθ ενόσ επερχόμενου κανάτου ενόσ αςκενοφσ και 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 κάκε ζνασ ζχει το απόλυτο δικαίωμα τθσ ευκαναςίασ του. 



 

[2] 
 

Επομένως, η εφαρμογή από οποιονδήποτε της υπουργικής αποφάσεως να 
πραγματοποιείται ιατρική πράξη εμβολιασμού ή rapid test ή και χρήση μάσκας 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, καθώς και 
του όρκου του Ιπποκράτη. 
 

Επίσης: 
η εφαρμογή ακύρου αποφάσεως, παραβιάζει και πλήθος άρθρων του Ποινικού Κώδικα, 
όπως εκβίαση, καταπίεση, συκοφαντική δυσφήμιση κλπ.. 
 

Β:    
Επίσης: 
κάθε δημόσιος υπάλληλος είναι και προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ενέργειά του κατά 
την εκτέλεση του καθήκοντος και λειτουργήματός του, σύμφωνα με το άρθρο 25 
παράγραφος 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, δηλαδή του νόμου ν.3528/2007 με τον 
οποίον προσλήφθηκε στο δημόσιο.  

Επίσης: 
κάθε δημόσιος υπάλληλος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και λειτουργήματός του, 
σύμφωνα  με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, 
(δηλαδή του νόμου ν.3528/2007 με τον οποίον προσλήφθηκε στο δημόσιο), εάν λάβει μια 
προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη εντολή, οφείλει να μην την εκτελέσει και να το 
αναφέρει.  

Επίσης: 

Εμείς οι πολίτες πληρώνουμε -με τους φόρους μας- τους δημόσιους υπαλλήλους και 
αυτοί οφείλουν να εφαρμόζουν: 
α) τους νόμους που είναι σύμφωνοι με το ύνταγμα και  
β) τον όρκο που έδωσαν για να ασκούν το λειτούργημά τους. 

 

Επομένως, εάν ένας δημόσιος υπάλληλος εκτελέσει παράνομη ή αντισυνταγματική εντολή, 
ο κάθε πολίτης νομιμοποιείται ενεργητικά να στραφεί εναντίον του με μηνύσεις και 
αγωγές για την ζημιά που του προκαλεί, εφαρμόζοντας μια παράνομη κυβερνητική εντολή η 
οποία παραβιάζει έναν νόμο. 
 

Γ:    
Επειδή όλες οι ΚΤΑ που επιβάλει η κυβέρνηση να εφαρμόζονται γίνονται με εισήγηση της  
επιτροπής των «ειδικών ιατρών» με πρόσχημα και δικαιολογία την δημόσια υγεία, είναι 
γνωστό σε όλους το κάτωθι: 

Όλοι οι ιατροί, για να ασκήσουν το λειτούργημα του ιατρού, 
έχουν ορκιστεί με τον όρκο του Ιπποκράτη   και όχι με τον νόμο ν.3418/2005. 

 

Επομένως, ακόμα και αν έχει ψηφιστεί ή και να ψηφίσουν τώρα νόμο που θα καταργεί την 
συναίνεση στην πραγματοποίηση ιατρικής πράξεως σε άτομο και αυτοί οι «ειδικοί ιατροί 
της συγκεκριμένης επιτροπής» ζητήσουν να εφαρμοστούν ιατρικές πράξεις χωρίς την 
συναίνεση των ατόμων, τότε, θα παραβιάσουν τον όρκο του Ιπποκράτη. 
 

Επομένως, με την παραβίαση του όρκου του Ιπποκράτη που έχουν δώσει, καταπίπτει η 
ιδιότητά τους (των ιατρών) και η οποιαδήποτε πρόταση τους, αποτελεί πρόταση 
κομπογιαννίτηδων και απατεώνων. 
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Δ:    
ύμφωνα με τον Π.Ο.Τ., τα συμπτώματα των τριών κορονοϊών (covid-19,  κρυολόγημα 
και εποχική γρίπη), είναι ίδια και διαφέρουν μόνο ως προς την έντασή τους. 

Ο πίνακας δείχνει ότι, ο covid-19 είναι κατά 50% ελαφρύτερος από την εποχική γρίπη, 
δηλαδή τον Η1Ν1, που κάθε χρόνο στην Ελλάδα από την εποχική γρίπη πέθαιναν από 
200-350 άτομα.   (Πίνακας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τγείας). 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ και ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΜΕΣΡΑ κατά του covid-19. 
 

 

Ο covid-19 εμφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2020. 
1.. Η Ελλάδα είχε αγοράσει test για τον covid-19 από το 2017 !!!! 
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2..   Ο Σσιόδρας ομολόγησε ότι χρέωναν θανάτους στον κορονοϊό από άλλες αιτίες. 
3..   Ο Σσιόδρας σε συνέντευξη είπε ότι έχουν 100 εργαστήρια στον κόσμο που     
        κατασκευάζουν ιούς, για να φτιάχνουν μετά εμβόλια για αυτούς.  
4..   Ο Σσιόδρας στις 20/4/2020 μας έλεγε ότι οι πολίτες δεν πρέπει να φοράνε μάσκα εκτός   
       νοσοκομείου γιατί είναι επικίνδυνη (το ίδιο είχε πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης) και στις  
       27/4/2020 μας ανακοίνωσαν ότι από αρχές Μαρτίου 2020 θα φοράμε μάσκα παντού,  
       επειδή ο Νταβέλης, κολλητός του Μητσοτάκη (καταδικασμένος για ιατρική απάτη), έφτιαξε  
       εργοστάσιο στην Λάρισα που παράγει 300.000 μάσκες την ημέρα. 
       Ο ΠΕΣΑ στις 25/8/2020  ομολόγησε ότι ΔΕΝ προστατεύουν!     
       Και πώς να προστατεύουν, όταν οι πόροι της μάσκας είναι πολύ μεγαλύτεροι από το     
       μέγεθος του ιού.   
       Τπάρχει κάποιος λόγος που θα εμποδίσει τον ιό να περάσει και να μας μολύνει;   
       Και αφού μαζεύει τους ιούς, γιατί δεν υπάρχουν ειδικοί κάδοι περισυλλογής ιατρικών    
       αποβλήτων για τις μάσκες όπως στα νοσοκομεία; 
5..  Ο Σσιόδρας με τον Φαρδαλιά πήγαν στους τσιγγάνους στην Λάρισα χωρίς μάσκα και    
       γάντια. 
6..  Ο Άδωνης Γεωργιάδης ομολόγησε ότι είναι η μεγαλύτερη «άσκηση»! μέχρι τώρα. 
7..  Έδωσαν 32.000.000 στα κανάλια για να σπέρνουν τον φόβο και  
        30.000.000 στις ιδιωτικές κλινικές και τίποτα για ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία, 
      120.000.000 στην AEGEAN για μειωμένη κίνηση, στην FRAPORT του αεροδρομίου,  
      στις εταιρείες διοδίων και σε άλλες πολυεθνικών και κυβερνητικών συμφερόντων.  
8..   Απαγόρευσαν τις νεκροψίες σε όσους ανακοίνωναν ότι πέθαναν από covid-19. 
        O δικηγόρος Νίκος Αντωνιάδης με εισαγγελική παραγγελία μέχρι τώρα έχει επιτύχει    
        να γίνουν 14 νεκροψίες σε άτομα που είχαν ανακοινωθεί ότι πέθαναν από covid-19 και  
        αποδείχτηκε ότι κανείς δεν είχε πεθάνει από covid-19 και αρκετοί από αυτούς από  
        ιατρικά λάθη κατά την διασωλήνωση τους. 
9..   Κάθε μέρα την μεγάλη εβδομάδα υπήρχε διαφορετική ώρα που μόλυνε ο ιός τον  
       κόσμο.   Σην μια στις 9μμ την άλλη στις 10μμ κλπ..       Επιστημονικός ιός! 

 

10..   Η ανακοίνωση ότι απαγορεύονται οι όρθιοι στα μπαρ, γιατί μολύνουν ή τους    
        μολύνει ο ιός, αλλά στα λεωφορεία, στις τράπεζες, στα σουπερ μάρκετ κλπ. οι     
        όρθιοι δεν αποτελούν πρόβλημα, δείχνει πόσο επιστημονικά είναι τα μέτρα που  
        λαμβάνουν. Μοναδικός στόχος τους είναι, να μειωθεί η κίνηση να μείνουν χωρίς     
        εισόδημα, να μην μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις και να τα πάρουν όλα οι  
        μεγάλες επιχειρήσεις.  
 

11..   Είναι φανερό 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,  
ή την άλλη πολιτική εκδήλωση των εγκαινίων του σταθμού του μετρό της πλατείας 
Ελευθερίας του Κορυδαλλού,  
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ή τις συνεχόμενες πολιτικές πορείες και συγκεντρώσεις του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ και δια 
στόματος Φρυσοχοΐδη μετά την πορεία του ΚΚΕ, μας είπαν ότι ο ιός δεν κολλάει έξω!. 
ή τις συνεχόμενες εκδηλώσεις και πορείες του ύριζα και του ΑΝΣΑΡΤΑ 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»,  

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, 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.- 
 
Και μόνο από τα ανωτέρω, είναι οφθαλμοφανές ότι μας θεωρούν ηλίθιους και μας 
κοροϊδεύουν.   Ο πραγματικός σκοπός τους είναι ο περιορισμός των ελευθεριών μας, 
(σήκω πάνω, κάτσε κάτω), των δικαιωμάτων μας, αλλά και της εξοντώσεώς μας με τον 
υποχρεωτικό εμβολιασμό. 
Ο BILL GATES (Μπιλ Γκέιτς) σε συνέντευξη το 2011 είχε δηλώσει ότι ο καλύτερος 
τρόπος μειώσεως του πληθυσμού είναι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. 
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Αυτοί με τα μέτρα που λαμβάνουν, το αποτέλεσμα είναι η μείωση του εισοδήματος, 
αφού κλείνουν οι επιχειρήσεις και δεν εισπράττουν, ενώ τα έξοδα μένουν ίδια και κατά 
συνέπεια οδηγούν τις επιχειρήσεις σε κλείσιμο και τους υπαλλήλους σε απόλυση. 
Και έτσι απλά, μην μπορώντας να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, θα αρπάξουν τις 
περιουσίες τους, τράπεζες και εφορία. 
 

Αυτοί με τα μέτρα που λαμβάνουν για να μας σώσουν από αυτόν τον ιό, έθεσαν σε 
εφαρμογή από 1 Ιουνίου 2021 τον Νέο Πτωχευτικό Νόμο για να μπορούν τράπεζες και 
εφορία να σου παίρνουν τα σπίτια άμεσα και χωρίς δυνατότητα αντιστάσεως!  
 
 

Που είναι οι νεκροί από αυτήν την «πανδημία»; 
την αρχή ανακοίνωναν νεκρούς.    Μετά, επειδή νεκροί δεν υπήρχαν, που να δείχνει ότι 
έχουμε πανδημία, ανακοίνωναν και συνεχίζουν να ανακοινώνουν «κρούσματα».  
Είναι μόνο ανακοινώσεις, αφού δεν φτάνουν οι ώρες για να κάνουν τα τεστ που θα έδειχναν 
κρούσματα. 
Αυτοί πλαστογράφησαν και τα στοιχεία της ΕΛΣΑΣ, που την 1/10/2020 είχε ανακοινώσει 
ότι, το 2019 χωρίς τον ιό πέθαναν συνολικά 124.900, αλλάζοντας τον αριθμό σε 117.000,  
επειδή το 2020 με τον ιό πέθαναν 121.000 συνολικά!  
4.000 λιγότεροι θάνατοι το 2020 με τον covid-19, από το 2019 που δεν είχαμε covid-19. 
 

Σο δε πρώτο δίμηνο του 2021 έχουμε 8% λιγότερους θανάτους από το αντίστοιχο 
δίμηνο του 2020!      Αυτός ο ιός σκοτώνει τον θάνατο και όχι τους ανθρώπους! 
 

Η ΕΛΣΑΣ ανακοίνωσε ότι, το 2020 δεν πέθανε κανείς από την εποχική γρίπη, που 
κάθε χρόνο από αυτήν πέθαιναν από 250-400 άτομα!   
 

Νοιάζονται αυτοί οι απατεώνες για την υγεία μας;        
Κατάλαβες, ή όχι ακόμα; 

 

ΓΙΑΣΙ  ΣΑ  ΚΑΝΟΤΝ  ΑΤΣΑ; 
Σα κάνουν, 

ΕΠΕΙΔΗ  ΕΙΝΑΙ  ΑΠΑΣΕΩΝΕ, 
κλέφτες, δολοφόνοι και διαπράττουν γενοκτονία. 

 

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

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 τσεπώνοντάς 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 υπεξαιρεί κάποιος χρήματα και να τα πληρώνει άλλος; 

 

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

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

Θα συνεχίσετε να υπακούτε και να πληρώνετε αυτούς τους απατεώνες; 
 

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

Με δικαιολογία ότι, πρέπει να πληρώσουμε εμείς τα λεφτά που αυτοί άρπαξαν και 
αρπάζουν, κόβουν συνεχώς μισθούς, συντάξεις, παροχές σε νοσοκομεία κλπ. και την ίδια 
ώρα δίνουν σε «δήθεν» πρόσφυγες δωρεάν σπίτια με ρεύμα, νερό, μισθό 500 ευρώ τον 
μήνα, επίδομα 240 ευρώ για την κάθε γυναίκα τους και 240 για το κάθε παιδί τους.  
Χήφισαν νόμο για να φέρουν αυτοί όλους τους συγγενείς τους εδώ.   
Σαυτόχρονα, 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. 
ύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι το 2015 είχαν μπει στην Ελλάδα παράνομα χωρίς 
έγγραφα  911.471 από 77 χώρες.      Είναι σε πόλεμο 77 χώρες; 
Οι αλβανοί είναι πλέον περισσότεροι από 1.300.000.   
ε 2 ή 3 χρόνια, λαθροεισβολείς και αλβανοί θα έχουν την πλειοψηφία και θα βγάζουν δική 
τους κυβέρνηση, χωρίς Έλληνα.! 
 

Ακούσατε να έχουν ανακοινώσει θανάτους  ή κρούσματα  ή εμβολιασμούς σε κάποια 
από τις εκατοντάδες δομές των λαθροεισβολαίων της χώρας;    ΟΦΙ. 

Μόνο τους Έλληνες χτυπάει αυτός ο ιός! 
 

Εναλλάσσονται στην Βουλή αυτοί που, εκτός από το πλιάτσικο, «παρέδωσαν» την 
Μακεδονία, είναι Αρνητές της Γενοκτονίας των Ποντίων, αφήνουν τους τούρκους να 
αλωνίζουν στην Θράκη και να ζητούν αυτονομία, με γιους που είναι τρομοκράτες και ληστές, 
με τουρκόφωνους και «άτομα» που με τις παρελάσεις τους προσβάλουν την ορθοδοξία και 
την δημόσια αιδώ, με πολλούς που έχουν καταδικαστεί για χρηματισμό, για εκμετάλλευση 
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εργαζομένων, για καταχρήσεις και δημοσίου χρήματος, για παιδεραστία, για χρηματισμό 
δικαστών και ως μέλη παραδικαστικού κυκλώματος, με οφ-σορ και δεκάδες ακίνητα, με 
πολλά μέλη στην λίστα Λαγκάρντ και μιλούν για προσφυγή στην Φάγη για να μοιράσουμε 
νησιά και Αιγαίο που με συνθήκες είναι δικά μας και κλπ..  

 

Άλλα επιστημονικά μέτρα που έλαβαν είναι: 

Σον Νοέμβριο 2020 επέβαλαν το δεύτερο «λοκντάουν» με δικαιολογία ότι τα κρούσματα 
πέρασαν τα 500 την ημέρα και το σταμάτησαν με 3.500 κρούσματα την ημέρα! 
Δεν εγγυούνται τα εμβόλια οι εταιρείες κατασκευής, δεν έχουν πάρει οριστική άδεια 
κυκλοφορίας οι εταιρείες κατασκευής, αλλά μόνο προσωρινή υπό όρους και στα ιστολόγιά 
τους αναφέρουν ότι οι δοκιμές των εμβολίων θα λήξουν στο τέλος του 2023!  
Ζητούν ασυλία οι ιατροί και νοσοκόμοι που κάνουν εμβολιασμούς, δεν λένε από τι είναι 
κατασκευασμένο το εμβόλιο κι αυτά τα φυλάει ο στρατός, όταν όλα τα εμβόλια πωλούνται 
από τα φαρμακεία ελεύθερα!       κέψου,  μήπως σε κάνουν πειραματόζωο; 
 

Τποχρεωτικό εμβολιασμό θα εφαρμόσουν παράνομα, για να μπορείς να χρησιμοποιείς 
τις δημόσιες υπηρεσίες, να εργαστείς σε επιχείρηση, να φοιτήσει το παιδί σου στο 
σχολείο, να χρησιμοποιείς τα δημόσια νοσοκομεία, στα Μέσα Μεταφοράς, να μπεις στα 
σουπερ μάρκετ και γενικά σε κάθε είδους δραστηριότητα.   Μην δεχτείς να είσαι δούλος. 

 

Αντίσταση των επιχειρήσεων στα ανωτέρω: 

Α..  Όποιος έρθει να επιβάλει πρόστιμα για παραβίαση των μέτρων που αυτοί βάζουν, 
δώστε του να διαβάσει αυτό το φυλλάδιο λέγοντας του ότι αυτή είναι η νόμιμη άδεια 
λειτουργίας και αν επιμείνει, τηλεφωνείστε στο 100 να στείλει περιπολικό για να τον πάτε 
αυτόφωρο για παραβίαση των νόμων που αναφέρονται στην παρούσα.   

Καλέστε και το σωματείο να έρθουμε ως μάρτυρες. 

Β..  Σην παρούσα δήλωση οφείλετε να την καταθέσετε σε μηνυτήρια αναφορά, (η οποία 
δεν έχει κόστος και να μου στείλετε αντίγραφο),  στην οποίαν να αναγράφετε την πρόταση:  

«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». 

Αυτό σας το επιβάλει και το άρθρο 232 του Ποινικού Κώδικα. 

Εάν δεν καταθέσετε μηνυτήρια αναφορά, αποκρύπτετε διαρκή κακουργήματα, είστε 
συνεργός των συγκεκριμένων απατεώνων και της εγκληματικής οργανώσεως που άρπαξε την 
εξουσία διαχειρίσεως της χώρας, συμμετέχετε στην αρπαγή της κρατικής και ιδιωτικής 
περιουσίας του Ελληνικού Λαού, αλλά και στην γενοκτονία αυτού, αφού εσείς εφαρμόζετε 
τα μέτρα που θέτουν και συμμετέχετε και στον εποικισμό της χώρας από παρανόμους 
λαθροεισβολείς που «στερούνται» νομιμοποιητικών εγγράφων.  

Γι’ αυτό και θα ασκηθούν τα νόμιμα εναντίον σας.                                  Αθήνα  1/7/2021        
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