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ΕΝΨΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΡΦΗ 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΤΜΜΟΡΥΨΕΨ  
ΠΡΟ Α.Α.Δ.Ε.  ΚΑΙ  ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ  ΣΗ 

 

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 
 

………………………………………………………… 
 

………………………………………………………… 
Α.Δ.Σ.  ………………  -  Α.Υ.Μ. ……………………, Δ.Ο.Τ.  …………………. 
Κάτοικος ………………………………………………………….,  ΣΚ…………. 

Σηλέφωνα:  ……………………………………………………………. 

 

ΠΡΟ   
  

«Δ.Ο.Τ»  ………………………………………………… 

Διευθυντή, προϊσταμένους και το σύνολο του προσωπικού 
 

«Κυρίες και Κύριοι» 
 

Ασχέτως προσκλήσεως ή μη να ανταποκριθώ σε εσάς για τις υποχρεώσεις μου προς το 

Ελληνικό κράτος σας αναφέρω τα κάτωθι: 
 

Είστε υπό κατηγορία για: 

 

1..  Παραποίηση επαγγέλματος.  

2..  υμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό όχι μόνο την αρπαγή της κρατικής    

      και ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Λαού, αλλά και σε συμμετοχή στην  

      εφαρμοζόμενη γενοκτονία αυτού. 
 

κοπός της παρούσης δηλώσεως είναι η χορήγηση μιας τελευταίας ευκαιρίας να 

επανέλθετε στην νομιμότητα και ως Έλληνες πολίτες να πράξετε το καθήκον σας. 
 

Αυτό που σας επισημαίνω είναι ότι δεν θα μπορείτε να ισχυριστείτε ότι δεν γνωρίζατε. 

Και αυτό επειδή, άγνοια νόμου αποτελεί παρανομία-παράβαση καθήκοντος. 

Και σε παράβαση καθήκοντος δημοσίου υπαλλήλου, εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία. 
 

Εξ’ άλλου, δεν δικαιολογείται η απώλεια μνήμης από εσάς, όταν για να αναλάβετε την θέση 

εργασίας στο δημόσιο ορκιστήκατε. 

Ξεχάσατε τον όρκο που δώσατε; 
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Ανάλυση 1ης  κατηγορίας. 
 

Α.  

Δηλώνετε εφοριακοί δημόσιοι υπάλληλοι χωρίς να είστε. 

Είστε υπάλληλοι ιδιωτών και συγκεκριμένα των «δανειστών» και των «εταίρων» μας. 

Δεν είναι δικός μου ισχυρισμός και λόγια η ανωτέρω πρόταση για το τι είστε. 

Είναι του πρώην πρωθυπουργού, του ΑΛΕΞΗ  ΣΙΠΡΑ, ο οποίος είχε κάνει την κατώτερη 

αναγραφόμενη επί λέξη δήλωση εξερχόμενος από το .Σ.Ε.:  

 

 «Θα ήθελα τέλος να επισημάνω ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε μια παρατεταμένη και 
διαρκή παραβίαση του υντάγματος και των διαδικασιών που ορίζονται από το ύνταγμα, σε 
σχέση με την διαδικασία λήψης απόφασης.  
Αυτό δικαιολογείται εν μέρει από τις έκτακτες περιστάσεις.  
Κατά την άποψη μας όμως, αυτή η παρατεταμένη παραβίαση του υντάγματος και των 
διαδικασιών που ορίζει, συνιστά στον βαθμό που πρόκειται για μια διαδικασία που γίνεται κατ’ 
εντολή των δανειστών και των εταίρων μας, συνιστώ παραβίαση του σκληρού πυρήνα της 
κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της χώρας». 
 

υνεχής και παρατεταμένη παραβίαση, σημαίνει κατάλυση του υντάγματος. 
 

Όλες οι εξουσίες σε κάθε δημόσιο υπάλληλο έχουν χορηγηθεί με βάση το ύνταγμα. 
 

Κατάλυση του υντάγματος συνεπάγεται, αυτόματη ανάκληση των χορηγηθέντων 
εξουσιών. 

 

Επομένως υνταγματικώς, έχει ανακληθεί η εξουσία που σας είχε παραχωρηθεί με βάση 
το ύνταγμα και δεν είστε πλέον δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά ιδιωτικοί υπάλληλοι των 
δανειστών και των εταίρων μας. 

 
Β. 
Εκτός της μη καταρρίψεως εκ μέρους σας των ανωτέρω, (για την επαγγελματική σας πλέον 
ιδιότητα), υπάρχει και η εφαρμογή της αλλαγής της επαγγελματικής σας ιδιότητος. 
 

Αυτό έχει γίνει με την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσιών Εσόδων που ήταν 
δημόσια υπηρεσία και την αντικατάστασή της από την Α.Α.Δ.Ε. 
 

την Αθήνα στις 27 Μαΐου 2016 εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν 94 Υύλλο της Εφημερίδος της 

Κυβερνήσεως, Σεύχος Πρώτο, στο οποίο δημοσιεύθηκε ο νόμος ν.4389/2016, με τον 

οποίο συστάθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. (Α.Α.Δ.Ε.). 
  

το άρθρο 1 παρ.1 του ανωτέρω Νόμου αναφέρεται χαρακτηριστικά: 
  

«1. υνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα με την 
επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (στο εξής η «Αρχή»), με 
σκοπό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, 
τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων 
της». 
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Η συγκεκριμένη αρχή, όπως αναφέρει η παράγραφος 2, απολαμβάνει λειτουργικής 
ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή 
εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές.  
 

Η Αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 
της Βουλής και την διαδικασία του άρθρου 4 του ιδίου νόμου. 
 

Εις τα αναφερόμενα εις την παράγραφο 1 του νόμου αυτού -ν.4389/2016-  

η συσταθείσα «Αρχή» στερείται νομικής προσωπικότητας. 
 

Επομένως: 

 

O ίδιος ο νόμος με τον οποίο συστάθηκε, της  στερεί την  νομική  προσωπικότητα. 

 

Δεν είναι νομικό πρόσωπο και δεν μπορεί να κάνει καμία οικονομική συναλλαγή. 
 

Με απλά λόγια,  ΔΕΝ  ΤΠΑΡΦΕΙ. 

 

Ιδρύθηκε από τους διαχειριστές ένα μη υπαρκτό νομικό πρόσωπο, στο  οποίο έδωσαν το 
δικαίωμα να εισπράττει τα δημόσια έσοδα και να μην δίνει λογαριασμό για την διαχείριση 
του δημοσίου χρήματος, δηλαδή των φόρων που πληρώνουμε όλοι μας. 
 

Με την ιδιότητα πλέον του ιδιωτικού υπαλλήλου έρχεστε εσείς να ζητήσετε από εμένα, τους 
φόρους που θα πρέπει να δώσω στο δημόσιο, να τoυς δώσω σε έναν ιδιώτη που δεν δίνει 
λογαριασμό τι κάνει τους φόρους που ζητεί να πάρει από τους πολίτες. 
 

Αφού αυτός ο «διαχειριστής» δεν μου δίνει λογαριασμό τι κάνει τα χρήματα μου, 
εφαρμόζοντας το άρθρο 4 του υντάγματος,  
ούτε εγώ δίνω λογαριασμό της διαχειρίσεως των εσόδων από την εργασία μου. 
 

Να επαναφερθεί η δημόσια υπηρεσία με την επωνυμία Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Εσόδων και τότε εγώ θα αποδώσω σε αυτήν οποιοδήποτε ποσό οφείλω να δώσω στο 
δημόσιο και όχι σε έναν ιδιώτη του οποίου είστε εσείς υπάλληλοι. 
Θεματοφύλακας είμαι εγώ, των φόρων που πρέπει να αποδώσω στο δημόσιο και όχι σε έναν 
ιδιώτη που δεν δίνει λογαριασμό τι κάνει τα δημόσια έσοδα. 
Θα τα αποδώσω όταν τα δημόσια έσοδα και έξοδα θα τα αναλάβει δημόσια υπηρεσία που 
θα δίνει λογαριασμό της διαχειρίσεως που θα πράττει όπως πριν, ασχέτως αν θα ονομάζεται 
Γ.Γ.Δ.Ε. ή όποια άλλη επωνυμία θα έχει. 
Δημόσια υπηρεσία να είναι, για να υπάρχει διαφάνεια. 

 

Δεν μπορεί να υπάρχει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ν.4622/2019), και ο διαχειριστής του 
δημοσίου χρήματος να μην δίνει λογαριασμό τι κάνει τα χρήματά μας! 
 
Για να το πω πιο απλά, θα εισπράττω εγώ τον μισθό σου υπάλληλε της Α.Α.Δ.Ε., αλλά δεν 
θα σου δίνω λογαριασμό τι θα κάνω τα λεφτά σου. 
 

Αν δέχεσαι αυτό το γεγονός, δεν έχω κανένα πρόβλημα να σου δηλώσω από τώρα κάθε 
οικονομική μου δραστηριότητα και έσοδα και να πληρώνω τους φόρους που μου αναλογούν 
για αυτά, αρκεί εγώ να εισπράττω τον μισθό σου και να μην σου δίνω λογαριασμό τι κάνω τα 
χρήματά σου.  
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Μόλις υπογράψεις αυτό το συμφωνητικό θα σου χορηγήσω ό,τι στοιχείο μου ζητήσεις. 
 

Δεν δίνω σε έναν ιδιώτη το δημόσιο χρήμα που κρατώ ως θεματοφύλακας για λογαριασμό 
του δημοσίου. 

 

Θα το αποδώσω σε δημόσια υπηρεσία που θα διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα, η οποία 
θα δίνει λογαριασμό της διαχειρίσεως που θα πράττει. 
 

Για τους ανωτέρω λόγους, είναι αυταπόδεικτο ότι δεν είστε δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά 
ιδιωτικοί υπάλληλοι που οικειοποιείστε την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, γεγονός 
που αποτελεί παραποίηση επαγγέλματος. 
 
Γ. 
Με ενημέρωσαν συνάδελφοί σας ότι όλες οι «Δ.Ο.Τ.» απέκτησαν Α.Υ.Μ., που μέχρι 
πρότινος δεν είχαν.     
Ζητώ να μου χορηγήσετε αντίγραφο του καταστατικού βάση του οποίου εκδόθηκε Α.Υ.Μ. 
στην «Δ.Ο.Τ.» σας.   
Ο λόγος είναι εμφανής, επειδή σε αυτό θα αποδεικνύεται η νομιμότητα των ενεργειών σας.  
 

 
Ανάλυση 2ης  κατηγορίας. 

 

Οφείλετε να γνωρίζετε αφ’ ενός τους νόμους  ν.3723/2008- ν.3845/2010,- ν.3872/2010- 

ν.3965/2011- ν.4031/2011- ν.4056/2012. 

Οφείλετε να γνωρίζετε και τους  ν.3864/2010 και ν.4079/2012, επειδή  άγνοια νόμων αποτελεί 
παρανομία. 
Υυσικά, ως «ασχολούμενοι» με δημόσια έσοδα, δηλαδή με την διαχείριση του δημοσίου 
χρήματος, οφείλετε να γνωρίζετε εκτός από τα έσοδα και τα έξοδα του δημοσίου.  
 

Ο προϋπολογισμός του 2015 εμφανίζει νέα πρωτοεμφανισθέντα έξοδα-υποχρεώσεις του 
δημοσίου, ποσού άνω των 675 δισ. ευρώ, πέραν των μέχρι τότε ετησίων υποχρεώσεων για 
την λειτουργία του κράτους. 
Αυτά τα επιπλέον 675 δισ. ευρώ, καλούμαι εγώ και όλοι οι Έλληνες πολίτες να τα 
καλύψουμε καταβάλλοντας επιπλέον φόρους. 
Οι διαχειριστές της χώρας και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έδωσαν λογαριασμό τι έξοδα είναι 
αυτά όταν τους ζητήθηκε να το πράξουν. 
 

Βεβαίως στην «Δ.Ο.Τ.» σας έχουν κατατεθεί τα στοιχεία που αφορούν τους πέντε (5) 
πρώτους, τους δυο (2) δεύτερους αναγραφόμενους νόμους, αλλά και τι είναι αυτά τα 
πρωτοεμφανισθέντα το 2015 νέα έξοδα του δημοσίου που πρέπει να πληρώσουμε με φόρους. 
Δεν δύναστε να πείτε ότι δεν γνωρίζετε. 
 

Δείχνοντας όμως για τελευταία φορά καλή θέληση, σας ενημερώνω περιληπτικά τι 
αφορούν οι τρεις (3) ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις.  
 

Αφορούν τρεις (3) απάτες-κακουργήματα που τέλεσαν και συνεχίζουν να τελούν οι 
διαχειριστές της εξουσίας με την δική σας εκούσια ή και ακούσια συμμετοχή, με τις οποίες  
φόρτωσαν στο Ελληνικό δημόσιο ένα τεράστιο ψεύτικο χρέος ποσού άνω των 908 δισ. 
ευρώ, το οποίο καλούμαστε να πληρώσουμε εμείς οι πολίτες. 
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Οι τρεις (3) απάτες-κακουργήματα 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. (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 μέχρι σήμερα. 
Είναι νόμιμο να παίρνει κάποιος δάνειο και να το πληρώνει κάποιος άλλος; 
 

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….». 
[Έκθεση Ελεγκτικού υνεδρίου του 11/2016 για το 2015. ελίδα 15.] 
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  ] 
 
Επειδή αυτό το χρέος είναι προϊόν απάτης, 
Επειδή αυτές οι απάτες ξεπερνούν τα 120.000 ευρώ, αποτελούν κακουργήματα, 
Επειδή συνεχίζουν και τελούνται μέχρι σήμερα, αποτελούν διαρκή κακουργήματα.    
Επειδή οι διαχειριστές που πράττουν αυτά τα διαρκή κακουργήματα είναι άνω των τριών, 

            αποτελούν εγκληματική οργάνωση. 

Επειδή εσείς υπακούτε αυτούς τους διαχειριστές που διαπράττουν τις απάτες και  

            συμμετέχετε στην είσπραξη με φόρους αυτού του ψεύτικου χρέους, αποτελείτε    

            μέλη αυτής της εγκληματικής οργανώσεως.   
 

 

Υυσικά δεν είναι μόνο αυτές οι απάτες, οι αρπαχτές, η λεηλασία και το πλιάτσικο που 

πραγματοποιεί αυτή η εγκληματική οργάνωση, στην οποίαν συμμετέχετε και εσείς, με την 

εφαρμογή από εσάς όλων όσων αυτοί σάς ζητούν. 
 

ας αναφέρω στην συνέχεια την τελευταία μεγάλη απάτη του covid-19. 

Και οφείλετε να απαντήσετε σε μια απλή ερώτηση: 

Είστε αφελείς, ηλίθιοι ή δεν γνωρίζετε; 
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1..          Ο  covid-19  πρωτοεμφανίστηκε  τον  Ιανουάριο  του  2020. 
 

2.. Η Ελλάδα είχε αγοράσει test για τον covid-19 από το 2017 !!!! 

 
 

3..  Εμβόλια κατασκευάστηκαν και το 2018!!!!!         

 
 

Είχαν φτιάξει  Σεστ  και  Εμβόλια  πριν υπάρξει  ο ιός αυτός!!!!!! 
 
 
 

4..   Ο Σσιόδρας σε συνέντευξη είπε:    «έχουμε 100 εργαστήρια στον κόσμο που     
       κατασκευάζουν ιούς, για να φτιάχνουμε μετά εμβόλια!!!!»  
 
ας χρειάζονται και άλλα στοιχεία για να μην δέχεστε ότι τελείται απάτη σε 
βάρος του Ελληνικού λαού με σκοπό την γενοκτονία του; 
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Αν σας ρωτήσει κάποιος για τον covid-19, μπορείτε να του πείτε τι είναι; 
 
ύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τγείας (Π.Ο.Τ.), o covid-19 ανήκει στην ομάδα 
των κορονοϊών, επειδή έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τους ιούς αυτούς και η μόνη διάφορα 
τους είναι στην ισχύ που έχει ο κάθε ένας από αυτούς. 
την ομάδα αυτή ανήκουν η εποχική γρίπη, δηλαδή ο Η1Ν1, το κρυολόγημα, o covid-19 
και άλλοι. 
Ο Π.Ο.Τ. στην ιστοσελίδα του ανέβασε πίνακα που δείχνει τις διαφορές μεταξύ του Η1Ν1, 
του κρυολογήματος και του covid-19, που και οι τρεις έχουν τα ίδια συμπτώματα και 
διαφέρουν μόνο ως προς την ισχύ των συμπτωμάτων.  

 
 
Όπως εύκολα διαπιστώνει κάποιος, ο covid-19 έχοντας τα ίδια συμπτώματα με την 
εποχική γρίπη (τον Η1Ν1), είναι κατά 50%  ελαφρύτερος από την εποχική γρίπη, που 
από το 2009 που είχε «πρωτοεμφανιστεί» αυτή, «σκότωνε» 250-400 άτομα τον χρόνο στην 
Ελλάδα και μέχρι 600.000 παγκοσμίως. 
 

Πρέπει να θυμάστε τότε ότι είχαμε μια παροιμία συμπεριφορά από τους κυβερνώντες και ο 
Αβραμόπουλος με τον Σσιόδρα είχαν αγοράσει 16.000.000 εμβόλια για τα 10.000.000 του 
πληθυσμού της Ελλάδος! 
 

Σότε βέβαια δεν είχε εξαγοραστεί το σύνολο των βουλευτών της Βουλής και των ΜΜΕ 
όπως σήμερα και για αυτό δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτά που κάνουν σήμερα. 
 
Βεβαίως, δεν είναι και απαραίτητο σε ένα άτομο -που δεν στερείται δικαστικής αντιλήψεως-  
να καταλάβει ότι η περίπτωση του covid-19 αποτελεί απάτη, που έχει σκοπό τον 
περιορισμό των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών, με διακυβέρνηση νέου 
τύπου, επειδή έτσι το θέλουν οι διαχειριστές της εξουσίας, για να μην σταματήσει το 
πλιάτσικο και η λεηλασία που πραγματοποιούν τόσες δεκαετίες. 
 

Και αυτό δεν είναι δικό μου συμπέρασμα. 
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Αυτό έχει αναγγελθεί από το 2005. 

 

Ανακοινώθηκε από την τότε πρόεδρο της Βουλής Άννα Χαρούδα Μπενάκη, στην 
προσφώνησή της προς τον νέο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολο 
Παπούλια, στην ορκωμοσία του, όπου επί λέξη είχε πει: 
 

«Αναλαμβάνεηε Κε Ππόεδπε ηην Πποεδπία ηηρ Ελληνικήρ Δημοκπαηίαρ για μια πενηαεηία πος θα 

ζημειυθούν ζημανηικά γεγονόηα και εξελίξειρ. 

Η Εςπυπαφκή Ενοποίηζη θα ππουθηθεί με ηην τήθιζη ενδεσομένυρ και ηηρ Σςνηαγμαηικήρ 

Σςνθήκηρ, ηα Εζληθά ζύλνξα θαη έλα κέξνο ηεο Εζληθήο Κπξηαξρίαο ζα πεξηνξηζηνύλ ράξηλ ηεο 

εηξήλεο θαη ηεο επεκεξίαο και ηηρ αζθάλειαρ ζηην διεςπςμένη Εςπώπη 

Τα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ πνιίηε ζα ππνζηνύλ κεηαβνιέο, καθώρ θα μποπούν να 

πποζηαηεύονηαι, αιιά ίζωο θαη λα παξαβηάδνληαη από αξρέο θαη εμνπζίεο πέξαλ ηωλ γλωζηώλ θαη 

θαζηεξωκέλωλ και πάνηυρ η δημοκπαηία θα ζςνανηήζει πποκλήζειρ και θα δοκιμαζηεί από 

ενδεσόμενερ νέερ μοπθέρ διακςβέπνηζηρ» 
 

Όπως διαπιστώνετε, από τα λεχθέντα της «κυρίας» αυτής, έχουμε «νέες μορφές» 
διακυβέρνησης και τα δικαιώματα του πολίτη έχουν υποστεί μεταβολές και συνεχίζουν 
να μεταβάλλονται παραβιαζόμενα και μειούμενα καθημερνώς. 
 

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι, δεν ήταν «ψεκασμένη» και «συνωμοσιολόγος» η «κυρία» αυτή.  
 

Μας προετοίμαζε για την εφαρμογή του σχεδίου που είχαν αποφασίσει οι μόνιμοι 
κυβερνώντες και τα αφεντικά αυτών. 
 

Ζούμε πλέον με: 
Νέα μορφή διακυβέρνησης, σπέρνοντας τον φόβο για έναν θανατηφόρο ιό. 
Μεταβολές με καταπάτηση και περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, (πχ ελάττωση 
κρατικών παροχών, απαγόρευση μετακινήσεων κλπ.)   
Εφαρμογή των ανωτέρω με κάθε μορφή βίας. 
 

Αλλά ακόμα και αν δεν γνωρίζατε την δήλωση αυτή και δεν μπορούσατε να την συνδυάσετε 
με τα σημερινά γεγονότα, ήταν και είναι αρκετό σε ένα απλό άνθρωπο που δεν του είναι 
απαραίτητο να έχει τελειώσει πανεπιστήμιο για να καταλάβει ότι πρόκειται για απάτη από 
ένα και μόνο απλό λόγο. 
 

Από τα μέτρα αντιμετωπίσεως αυτής της «πανδημίας» που, παρ’ ότι πανδημία, αντί να 
αυξάνονται οι νεκροί, μειώνονται, όπως η ίδια η ΕΛΣΑΣ έχει ανακοινώσει και 
συνεχίζει να ανακοινώνει: 
 

Σο 2019 χωρίς  ιό  πέθαναν 124.900 συνολικά από όλες τις αιτίες. (δελτίο τύπου 1/10/2020) 
Σο 2020 με τον ιό πέθαναν  121.000 συνολικά από όλες τις αιτίες! 
Σο 2021 τους πρώτους μήνες έχουμε 8% λιγότερους θανάτους από το 2020! 

Αυτός ο ιός σκοτώνει τον θάνατο και όχι τους ανθρώπους! 
την αρχή του 2021 (όταν ανακοίνωσαν ότι το 2020 οι θάνατοι ήταν 121.000, δηλαδή 4000 
λιγότεροι από το 2019 χωρίς τον ιό), πλαστογράφησαν και τα στοιχεία της ΕΛΣΑΣ και 
έβγαλαν νέο δελτίο τύπου, αναγράφοντας ότι οι θάνατοι το 2019 ήταν 117.000, για να 
φαίνεται ότι ο ιός σκοτώνει.  

 

την αρχή ανακοίνωναν νεκρούς. 
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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 σε μια ημέρα για να κάνουν τόσα 
τεστ, που θα έδειχναν τον αριθμό κρουσμάτων που ανακοινώνουν και δεν υπάρχουν και τα 
αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή τα ίδια τα τεστ που ανακοινώνουν. 
 

Η ΕΛΣΑΣ ανακοίνωσε ότι, το 2020 δεν πέθανε κανείς από την εποχική γρίπη (Η1Ν1), 
που κάθε χρόνο από αυτήν πέθαιναν από 250-400 άτομα!  

 

ας υπενθυμίζω κάποια από τα μέτρα που έχετε και εσείς οι ίδιοι ακούσει από τα ΜΜΕ όλο 
αυτό το διάστημα. 
 

1..   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 Μαΐου 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, οι  μάσκες  ΔΕΝ προστατεύουν!     
        

           Και πώς να προστατεύουν, όταν οι πόροι της μάσκας είναι πολύ μεγαλύτεροι  
       από το μέγεθος του ιού.   

            Και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ακόμα να απαντήσει από τον 9/2020, για  
       ποιον λόγο δεν θα περάσει ο ιός από τους πόρους της μάσκας που έχουν     
       μεγαλύτερη διάμετρο από τον covid-19 για να μας μολύνει.   
 

       Και αφού λένε ότι η μάσκα μαζεύει τους ιούς, γιατί δεν υπάρχουν ειδικοί κάδοι  
       περισυλλογής ιατρικών αποβλήτων για αυτές τις μάσκες όπως στα νοσοκομεία; 

 

2..  Ο Άδωνης Γεωργιάδης ομολόγησε ότι είναι η μεγαλύτερη «άσκηση»! μέχρι τώρα. 
 

3..   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 ανακοινώσει ότι πέθαναν από  
       covid-19 και αποδείχτηκε ότι κανείς δεν είχε πεθάνει από covid-19 και οι  
       περισσότεροι από αυτούς από τραύματα σε εσωτερικά όργανα κατά την  
       διασωλήνωση τους. 
 

4..  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 πολυεθνικές και σε κυβερνητικών συμφερόντων.  

 

5..   Κάθε μέρα την μεγάλη εβδομάδα υπήρχε διαφορετική ώρα που μόλυνε ο ιός  
       Σον κόσμο.   Σην μια στις 9μμ την άλλη στις 10μμ κλπ..       Επιστημονικός ιός! 

 

6..   Η ανακοίνωση ότι απαγορεύονται οι όρθιοι στα μπαρ, γιατί μολύνουν ή τους    
        μολύνει ο ιός, αλλά στα λεωφορεία, στις τράπεζες, στα σούπερ μάρκετ κλπ. οι     
        όρθιοι δεν αποτελούν πρόβλημα, δείχνει πόσο επιστημονικά είναι τα μέτρα που  
        λαμβάνουν.  
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7..   Είναι φανερό ότι έχουμε περίπτωση covid-19 και όχι πανδημία covid-19, επειδή οι 
ίδιοι οι κυβερνώντες με τις πράξεις τους μας απέδειξαν ότι:  

δεν υπάρχει πανδημία από έναν ιό που δεν μολύνει:  

 

«την δημοτική εκδήλωση του Κ. Μπακογιάννη, δημάρχου Αθηναίων, που έκανε τα εγκαίνια 
του νέου σιντριβανιού στην Ομόνοια με κόσμο χωρίς μάσκες και αποστάσεις εν μέσω 
απαγορεύσεως κυκλοφορίας.   
 
ή την άλλη πολιτική εκδήλωση των εγκαινίων του σταθμού του μετρό της πλατείας 

Ελευθερίας του Κορυδαλλού από τον Κ. Μητσοτάκη,  

ή τον Κ. Μητσοτάκη  και τον κόσμο που ήταν μαζί του στην εκδρομή στην Πάρνηθα με 

απαγόρευση μετακινήσεων,   

ή το τραπέζωμα του κου Μητσοτάκη στην ΙΚΑΡΙΑ με το μπουλούκι των 30 ατόμων που τον 

συνόδευαν χωρίς μάσκες και αποστάσεις εν μέσω απαγορεύσεως των μετακινήσεων. 

ή το τραπέζωμα για ουζάκι με μεζέδες στην ταβέρνα μετά την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο 

αμερικανικό αεροπλανοφόρο στις 23/3/2021, όπου κανένας δεν φορούσε μάσκες και δεν 

κρατούσαν αποστάσεις.  

 

ή την Ντόρα Μητσοτάκη που ομολόγησε ότι τίποτα δεν θα την εμποδίσει να πάει για 

Πάσχα στην Κρήτη, 

 

ή το πάρτι της Αλεξίας της κόρης της Ντόρας.  

 

ή τον Άδωνη Γεωργιάδη που εν μέσω απαγορεύσεως βάφτισε το παιδί του υπευθύνου των 

κρατικών προμηθειών! 

 

ή την πολιτική εκδήλωση της πορείας για την 17 Νοέμβρη,  

ή την πολιτική δικαστική εκδήλωση στη δίκη της ΦΑ στο Εφετείο στην Λ. Αλεξάνδρας, με 

20.000 κόσμο, χωρίς μάσκες και χωρίς αποστάσεις.   

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,  

ή την συγκέντρωση και πορεία των λαθροεισβολαίων στην Ομόνοια (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%) και που ζητούν να τους 

δοθούν χαρτιά, σπίτια κλπ. και που αυτή η συγκέντρωση και πορεία διοργανώθηκε από τον 

Π. Κωνσταντίνου και την νεολαία ΤΡΙΖΑ.   
 

ή την αθλητική εκδήλωση της γιορτής των φιλάθλων του Ολυμπιακού,  

ή την αθλητική εκδήλωση του προσφάτου Μαραθωνίου της Αθήνας στην κλασική διαδρομή, 

όπου χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν και έτρεξαν μαζί τόσες ώρες, », 
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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.  

 

Έκαναν τον 11/2020 τον δεύτερο εγκλεισμό, (λοκντάουν), για 500 κρούσματα την ημέρα 

και τον σταμάτησαν όταν τα κρούσματα ήταν 3.500, όλα με δικές τους ανακοινώσεις. 
 

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.- 

 

Όλα αυτά τα μέτρα έχουν μόνο ένα αποτέλεσμα, πέρα από τον περιορισμό των 
ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών. 
 

Να μειώνουν το εισόδημα επιχειρήσεων και των ατόμων για να μην μπορούν να πληρώσουν 
τις υποχρεώσεις τους, ώστε να τους κατασχέσουν τα ακίνητα -το δημόσιο και οι τράπεζες- 
αλλά και να το στερούν πλήρως το εισόδημα στους δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους 
θέτοντας τους σε αναστολή -στερώντας τον μισθό- για να τους αναγκάσουν να εμβολιαστούν. 
 

Να εμβολιαστούν με ένα «εμβόλιο» που αντί να το αγοράζεις όπως όλα τα άλλα από τα 
φαρμακεία, να σου προσφέρεται δωρεάν και να το φυλάει ο στρατός! 

 

Ναι, αυτό το εμβόλιο, που όταν το «έφεραν» μας έλεγαν ότι διατηρείται στους -70 βαθμούς 
και τώρα θα πηγαίνει ομάδα «ντελίβερι», για να εμβολιάζουν τον κόσμο στα σπίτια, αλλά 
ακόμα και στις παραλίες, σε όσους δεν πάνε στα εμβολιαστικά κέντρα. 
 

Ναι, μιλάμε για ένα «εμβόλιο», που λένε σε αυτούς που έχουν εμβολιαστεί, ότι δεν ήταν 
αρκετό για να τους προστατεύει και πρέπει να κάνουν και άλλο και λένε στους 
ανεμβολίαστους, ότι πρέπει να το κάνουν για να είναι προστατευμένοι και να μην 
μολύνουν τους εμβολιασμένους! 

 

Εάν αυτό δεν είναι παραδοχή και ομολογία τους, ότι αυτό το «εμβόλιο» δεν παρέχει 
καμία προστασία, τότε τι είναι;  
 
Επειδή η «Δ.Ο.Τ.» σας έχει νομικό τμήμα, αλλά και πέρα από αυτό δύναστε να 
απευθυνθείτε και στο Νομικό υμβούλιο του Κράτους για την νομιμότητα αυτών των 
ενεργειών των κυβερνώντων -με δικαιολογία την περίπτωση του covid-19- να τους ζητήσετε να 
σας αποδείξουν ότι όλα τα εφαρμοσθέντα και νεοεφαρμοζόμενα μέτρα είναι νόμιμα με το να 
καταρρίψουν τα κάτωθι στοιχεία επειδή: 
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Όλα τα μέτρα που εφαρμόζονται επιβάλλονται με Κοινές Τπουργικές Αποφάσεις. 
 

Αυτές οι Αποφάσεις είναι ΑΚΤΡΕ επειδή επιβάλουν να κάνουμε τις ιατρικές πράξεις 

της μάσκας, των τεστ, του εμβολιασμού κλπ., χωρίς να συναινούμε. 

 

Επειδή αυτές οι κοινές υπουργικές αποφάσεις καταργούν την συναίνεση στην τέλεση 

ιατρικής πράξεως, την οποίαν όμως επιβάλλει ο νόμος ν.3418/2005, (δηλαδή ο Κώδικας 

Ιατρικής Δεοντολογίας), η παραβίαση νόμου από υπουργική απόφαση, καθιστά αυτήν 

άκυρη. 

Αυτό το επιβάλλει ρητά -χωρίς καμία εξαίρεση- το άρθρο 338 του νόμου ν.4512/2018, 
όπου αναγράφει ότι, κάθε υπουργική απόφαση που παραβιάζει τον νόμο ν.3418/2005 
είναι άκυρη.  
 

Είναι επίσης αυταπόδεικτο ότι κάθε υπουργική απόφαση είναι κατωτέρας ισχύος από 
κάθε νόμο. 
 
 

ΠΑΤΗ  ΠΛΗΡΨΜΨΝ    ΟΡΙΖΕΙ  ΚΑΙ  ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ    ΣΟ ΣΝΣΑΓΜΑ 
 
 

Όταν επιβάλλονται μέτρα με υπουργικές αποφάσεις που καταπατούν δικαιώματα που 
απορρέουν από τα άρθρα  1, 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 20, 21, 22 κλπ. του υντάγματος και 
επιβάλλουν μόνο την καταβολή φόρων από τους πολίτες, είναι αυταπόδεικτο ότι δεν θα 
εφαρμόσουμε την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του υντάγματος που ορίζει υποχρέωση 
συμμετοχής στα δημόσια βάρη. 
 

Η συμμετοχή στα δημόσια βάρη συνεπάγεται και παροχές για απόκτηση εισοδήματος. 

 

Η υποχρεωτική παύση εργασιών (με τα οριζόμενα από τις άκυρες υπουργικές αποφάσεις), έχει 
αποτέλεσμα παύση της δυνατότητος αποκτήσεως εισοδήματος, επομένως και παύση 
συμμετοχής στα δημόσια βάρη. 
 

Σα μέτρα αυτά που μου αφαιρούν τα δικαιώματα και τις παροχές που οφείλει να μου 

δίνει το κράτος, θα έχουν ως αποτέλεσμα την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου 4 του υντάγματος από εμένα. 

 

Αφαίρεση των παροχών που το κράτος οφείλει να μου δίνει, σημαίνει και παύση 

πληρωμών από εμένα, αφού δεν έχω τις παροχές τις οποίες πλήρωνα με φόρους.  
 

Ουδεμία καταβολή φόρων, μέχρι την επαναφορά των δικαιωμάτων μας. 
 

Σόσο απλά είναι τα πράγματα. 
 

Απαγόρευση εισόδου σε δημόσιες υπηρεσίες, εάν δεν επιδείξουμε έγγραφα προσωπικών 

δεδομένων, σημαίνει παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση του 

αντιρατσιστικού νόμου και παραβίαση πλήθους άρθρων του Ποινικού Κώδικα.  
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Επειδή εφαρμόζετε μέχρι τώρα αυτές τις υπουργικές αποφάσεις και πλέον δεν με 

αφήνετε να εισέλθω στην «Δ.Ο.Τ.» σας, εάν δεν σας δείξω προσωπικά δεδομένα-

ιατρικά στοιχεία μου, σημαίνει ότι πέραν του ότι:  

Α..   εν γνώση σας πλέον εφαρμόζετε άκυρη υπουργική απόφαση,  

Β..   εν γνώση σας παραβιάζετε τον νόμο για τα προσωπικά δεδομένα, 

Γ..    εν γνώση σας παραβιάζετε τον αντιρατσιστικό νόμο και πλήθος άρθρων του 

Ποινικού Κώδικα, όπως ψυχολογική βία, εκβίαση, καταπίεση, συκοφαντική δυσφήμιση 

κλπ.. 

 

Σην επόμενη φορά που θα έλθω στην «Δ.Ο.Τ.» και θα μου ζητηθεί να δείξω έγγραφα 

που αναφέρει η υπουργική απόφαση για να μου επιτραπεί η είσοδος, αυτό και μόνο το 

γεγονός, θα επιφέρει την νόμιμη νομική διαδικασία εις βάρος σας, δηλαδή αγωγή, 

μήνυση και εφαρμογή της αυτοφώρου διαδικασίας.  
 

Επομένως, σταματώ την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, των τελών κυκλοφορίας, του 

ΥΠΑ, του ΕΝΥΙΑ, τους φόρους μεταβιβάσεως και γενικά κάθε φόρο που έδινα για να 

έχω τις παροχές που τώρα μου αφαιρούνται. 
 

Και δεν είναι μόνο η αφαίρεση των δικαιωμάτων μου με τις εφαρμοζόμενες αποφάσεις 

και εκ μέρους σας. 

Είναι και το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φόρων που εισπράττουν οι διαχειριστές 

της χώρας δεν διατίθενται για τους λόγους που εισπράττονται.  

Αυτά κατευθύνονται στο να ταΐζουν τα κομματόσκυλα για να εφαρμόζουν διαταγές άνευ 

ελέγχου της νομιμότητος αυτών και σε μίζες που τσεπώνουν οι κυβερνώντες. 
 

Φαρακτηριστικά παραδείγματα (από τις χιλιάδες) της διαχειρίσεως των χρημάτων μας 

αποτελούν τα αποτελέσματα και των προσφάτων γεγονότων που συμβαίνουν. 

Α.. 

       

 

Β.. 

Η πχ. «πώληση» της Εθνικής Ασφαλιστικής αξίας άνω του 1,2 δισ. ευρώ για 454 

εκατομμύρια στην CVC και αυτά τα 454 εκατ. (με βάση την σύμβαση) θα τα πάρει το κράτος,  

αν η CVC πετύχει στόχους, που δεν θα τους πετύχει, για να μην πληρώσει.  

την συνέχεια «προσλήφθηκε» η κόρη του Μητσοτάκη (23 ετών) στην CVC, με μισθό 70.000 

τον χρόνο (ή μήπως τον μήνα;) και αμέσως μετά πούλησαν στην CVC και το 10% της ΔΕΗ.! 
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Γ.. 

Πούλησαν το κτήριο του ΚΕΡΑΝΗ στον Πειραιά για 5.000.000 ευρώ σε ισραηλινή εταιρεία 

και στην συνέχεια το αγόρασε πάλι το κράτος για 80.000.000 ευρώ για να στεγάσει τα 

δικαστήρια Πειραιά, που τώρα είναι στην Σρούμπα και εκδίδονται σε αυτό αποφάσεις 

συναφείς με την φήμη της τοποθεσίας του. 
 

Γίνονται έρευνες για να βρεθεί έστω μια εφαρμοσμένη κυβερνητική πράξη που να μη 

περιλαμβάνει μίζα και αρπαχτή.  
 

Και δεν γίνονται αυτά μόνο επί κυβερνήσεως ΜΙΖΟΣΑΚΗ  ΚΤΡΙΑΚΟΤ. 

 

Αξέχαστη είναι η δήλωση ΚΑΜΜΕΝΟΤ ότι οι βουλευτές του πληρώθηκαν για να ψηφίσουν 

τη προδοσία της συμφωνίας των Πρεσπών. 

Και φυσικά οι εισαγγελείς πχ. της Εισαγγελίας Πειραιά, δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν 

με αυτούς τους ξεπουλημένους βουλευτές, γιατί …………………………………….. 

Υυσικά καταλαβαίνετε τι κάνουν. 

 

Είστε πλέον ιδιωτικοί υπάλληλοι, αλλά επειδή «ακουμπάτε» δημόσιο χρήμα, ισχύει ο 

δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας και σε εσάς. 

 

Δηλαδή ο νόμος ν.3528/2007. 

 

Ο ν.3528/2007 στο άρθρο 25 ορίζει και επιβάλλει: 
1. Ο σπάλληλος είναι σπεύθσνος για την εκτέλεση των καθηκόντων τοσ και τη νομιμότητα των σπηρεσιακών 
τοσ ενεργειών. 
3. Αν η διαηαγή είναι προδήλως ανηιζσνηαγμαηική ή παράνομη, ο σπάλληλος ουείλει να μην την εκτελέσει και να ηο 

αναθέρει τωρίς αναβολή. 
 

Σώρα όμως γνωρίζετε. 
 

ΟΥΕΙΛΕΣΕ να διαβιβάσετε την παρούσα σε κάθε προϊστάμενό σας και να ζητήσετε να 

σας αποδείξουν λέξη προς λέξη και πρόταση προς πρόταση ότι δεν ισχύουν τα 

αναγραφόμενα στην παρούσα. 

 

ε περίπτωση μη καταρρίψεως των αναφερομένων στοιχείων, μη πράττοντας τα δέοντα ως 

νομοταγείς πολίτες και μη εγγράφου απαντήσεώς σας, αυτό αποτελεί ομολογία σας ότι, 

εν γνώση και με πλήρη θέληση παρανομείτε, συμμετέχοντας ως μέλος της εγκληματικής 

οργανώσεως των απατεώνων της Βουλής, (που για τον μισθουλάκο σας), εφαρμόζετε στην 

πράξη το πλιάτσικο, την λεηλασία κρατικής και ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και την 

γενοκτονία του Ελληνικού Λαού. 
 

Επομένως, εάν συνεχίσετε να δέχεστε και να εφαρμόζετε άκυρες υπουργικές αποφάσεις, 

τότε το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι δεν είστε, ούτε αφελείς, ούτε ηλίθιοι. 
 

Ευθέως με απειλείτε και ευθέως βιαιοπραγείτε εις βάρος μου. 
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Ψς νομοταγής πολίτης, πρώτα σας ενημερώνω και σας προειδοποιώ ότι,  

εφαρμόζοντας το άρθρο 4 του υντάγματος, θα υποστείτε τα ίδια, αλλά και  

ως θρησκευόμενος, θα υποστείτε το «οφθαλμό αντί οφθαλμού». 
 

Με απλά λόγια, ως αμυνόμενος στις ενέργειες σας, θα υποστείτε τα πάνδεινα. 

 
Ψς νομοταγείς πολίτες, οφείλετε να καταθέσετε την παρούσα στην Εισαγγελία σε 
μηνυτήρια αναφορά αναγράφοντας την πρόταση:  

 

«Καταγγέλλω-Μηνύω τον ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ, (Οικονομολόγο, πρόεδρο του ωματείου 

«ΑΝΣΙΣΑΗ  ΣΩΡΑ», κάτοικος Αθηνών, Λ. Α. υγγρού 18, τηλ. 6984.656.709), αν δεν είναι αληθινά τα 
στοιχεία που μου έδωσε και αναφέρω στην παρούσα δήλωσή ή τους κυβερνώντες αν ισχύουν τα 
αναγραφόμενα.  
ε περίπτωση που για Εσάς κε Εισαγγελεύ δεν ισχύουν, ζητώ να μου καταρρίψετε λέξη προς λέξη και 

πρόταση προς πρόταση, για ποιο λόγο δεν ισχύουν τα αναγραφόμενα». 

 

Αν δεν καταθέσετε μηνυτήρια αναφορά,  

παραβιάζετε το άρθρο 232 του Ποινικού Κώδικα. 

 
Να γνωρίζετε ότι κάθε πολίτης της χώρας νομιμοποιείται ενεργητικά να στραφεί 
εναντίον σας. 

 

Ποινικώς, επειδή οφείλει να μην αφήνει να επικρατεί η παρανομία, αλλά και αστικώς για 
να ζητήσει αποζημίωση για την ζημιά που του προξενείτε όταν συμμετέχετε σε 
παράνομες ενέργειες, επειδή κάθε πολίτης συνεισφέρει στην καταβολή του μισθού σας. 
 
Εάν συνεχίσετε να δέχεστε και να εφαρμόζετε άκυρες υπουργικές αποφάσεις, τότε θα 
ακολουθήσουν τα κάτωθι: 
 
1.. Κατάθεση σωρείας μηνύσεων προσωπικά, γιατί παραβιάζετε το άρθρο 25 παράγραφοι 1 
και 3 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, δηλαδή του νόμου ν.3528/2007, συμμετέχετε σε 
ψυχολογική βία, εκβιασμό, καταπίεση, συκοφαντική δυσφήμιση και επίσης, παραβιάζετε τον 
νόμο για τα προσωπικά δεδομένα και τον αντιρατσιστικό νόμο, αλλά και πλήθος άλλων 
άρθρων του Ποινικού Κώδικα και του υντάγματος. 
 
2.. Κατάθεση σωρείας αγωγών για καταβολή αποζημιώσεων, για την ζημιά που προξενείτε 
σε κάθε πολίτη της χώρας. 
 
ας υπενθυμίζω ότι οφείλετε να μου χορηγήσετε αντίγραφο του καταστατικού της 
Δ.Ο.Τ. βάση του οποίου εκδόθηκε και λάβατε Α.Υ.Μ.. 
 
Αναμένω εντός των επομένων 7 ημερολογιακών ημερών την έγγραφη απάντησή σας για 
τα ανωτέρω, όπως και αντίγραφο της μηνυτήριας αναφοράς που θα καταθέσετε στην 
Εισαγγελία, μαζί με το αποδεικτικό καταθέσεως. 
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«Μεταφράζοντας» την τελευταία φράση της απολογίας του Δικαστή Α. ΠΟΛΤΖΨΙΔΗ, σας 
την γνωστοποιώ:  
«Κάθε παράνομη πράξη που επιβάλλεται κάτω από τέτοιες συνθήκες, δημιουργεί 
δεδικασμένο και καθιερώνει ένα νέο Δίκαιο, μια νέα ηθική.  

 

Σην ηθική και το Δίκαιο της ξιφολόγχης». 
 
 

…………………………  …../……/202..        

 

Άνευ επιφυλάξεως 
και ραντεβού στον Εισαγγελέα, όποια μέρα και ώρα θέλετε 

 
 
 
 

…………………………………………………………….. 
ΟΛΑ ΣΟ ΥΨ,     για την ΑΛΗΘΕΙΑ, την ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ και την ΕΙΡΗΝΗ 


