
 

 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 
 
 
 
 
 
Στην Αθήνα σήμερα την  ……………………, οι υπογράφοντες (1) ………… 
…………, του……………., κάτοικος …………………., κάτοχος του υπ’ αριθ.  
…………./…….. δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Α-
σφαλείας ……………….., με ΑΦΜ …………., (2) …………………………, 
του………… ………., κάτοικος ………………… …………., κάτοχος του υπ’ αριθ.  
…………./…….. δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Α-
σφαλείας …… ………….., με ΑΦΜ …………., (3) …… ……………………, 
του…………………., κάτοικος ……………………………., κάτοχος του υπ’ αριθ.  
…………./…….. δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Α-
σφαλείας ……………….., με ΑΦΜ …………., (4) …………………………, 
του……… …………., κάτοικος ……………………………., κάτοχος του υπ’ αριθ.  
…………./…….. δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Α-
σφαλείας ……………….., με ΑΦΜ …………., (5) …………………………, 
του…………………., κάτοικος …………… ………………., κάτοχος του υπ’ αριθ.  
…………./…….. δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Α-
σφαλείας ……………….., με ΑΦΜ …………., (6) ………… ………………, 
του…………………., κάτοικος ……………………………., κάτοχος του υπ’ αριθ.  
…………./…….. δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Α-
σφαλείας ……………….., με ΑΦΜ …………., (7) …………………………, 
του……… …………., κάτοικος ……………………………., κάτοχος του υπ’ αριθ.  
…………./…….. δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Α-
σφαλείας ……………….., με ΑΦΜ …………., (8) …………………………, 
του…………………., κάτοικος ………………… …………., κάτοχος του υπ’ αριθ.  
…………./…….. δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Α-
σφαλείας ……………….., με ΑΦΜ (9) …………., …………………………, 
του…………………., κάτοικος ……………………………., κάτοχος του υπ’ αριθ.  
…………./…….. δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Α-
σφαλείας ……………….., με ΑΦΜ (10) ………….,…………………………, 
του…………………., κάτοικος ……………………………., κάτοχος του υπ’ αριθ.  
…………./…….. δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Α-
σφαλείας ……………….., με ΑΦΜ (11) ………….,…………………………, 
του…………………., κάτοικος ……………………………., κάτοχος του υπ’ αριθ.  
…………./…….. δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Α-
σφαλείας ……………….., με ΑΦΜ …………., (12) …………………………, 
του…………………., κάτοικος ………………… …………., κάτοχος του υπ’ αριθ.  
…………./…….. δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Α-
σφαλείας ……………….., με ΑΦΜ …………., (13) …………………………, 
του…………………., κάτοικος ……………………………., κάτοχος του υπ’ αριθ.  
…………./…….. δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Α-
σφαλείας ……………….., με ΑΦΜ …………., (14) …………………………, 
του………… ………., κάτοικος ……………………………., κάτοχος του υπ’ αριθ.  
…………./…….. δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Α-
σφαλείας ……………….., με ΑΦΜ …………., (15) .................................. (16) 
..................... (17) ................... (18) ................. (19) ................................... 
.................................... ................................................. .................. 
 
 με την προκείμενη εξουσιοδότηση, διορίζομε τον δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών 
…….…………., οδός ……………………….., αριθ. ……………… (ΑΜ ΔΣΑ 
………………) να υποβάλλει (εγχειρίσει) ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέως Πλημ-
μελειοδικών Αθηνών την εν συνεχεία, επί λέξει, αντιγραφόμενη  μηνυτήρια αναφορά 
μας, με την ιδιότητα  των εγκαλούντων – μηνυτών και να λάβει ένα -1- επικυρωμένο 
αντίγραφο αυτής:    



2 

 

 
«ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ (1) 
της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ - Ελληνικό Δίκτυο Δικαιο-
σύνης, Ελευθερίας και Στήριξης [σύσταση με στοιχεία 1/23.04.2021 Πρωτοδικείου Ξάνθης, ΑΦΜ 
996706022], που εδρεύει στην Ξάνθη επί της οδού Σοφοκλέους, αριθ. 34, όπως νομίμως εκπροσω-
πείται από τον πρόεδρό της Βάιο Μπλιούμη, εκπαιδευτικό, κάτοικο Θεσσαλονίκης, ΑΔΤ ΑΖ659460, 
ΑΦΜ 035283450 [αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας 6974456328], (2) 
του…..….…..ΑΔΤ…….ΑΦΜ……….κατοίκου…….. (3) του …… (4) του ….. (5) ... (6) ... (7) 
…...................................... (332) ... (333) ... Κ Α Τ Α (1) παντός υπευθύνου  για την επιβολή εξανα-
γκασμένων εμβολιασμών με πειραματικά εμβόλια και τις από αυτά προελθούσες και προερχόμενες 
συνέπειες νόσησης και θανάτων προσώπων, καθώς και ειδικότερα κατά (2) Κυριάκου Μητσοτάκη, 
προσωπικώς και με την ιδιότητα του πρωθυπουργού, κατοικούντος στην Αθήνα, όπως ομοίως κατά 
(3) Γεωργίου Γεραπετρίτη, προσωπικώς και με την ιδιότητα του υπουργού Επικρατείας, κατοίκου 
Αθηνών ως εκ της ιδιότητάς του, (4) Θεοδώρου Λιβανίου, προσωπικώς και με την ιδιότητα του υφυ-
πουργού, κατοίκου Αθηνών ως εκ της ιδιότητάς του, καθώς και κατά των (5) Άκη Σκέρτσου, προ-
σωπικώς και με την ιδιότητα του υφυπουργού, (6) Αριστοτελίας Πελώνη, προσωπικώς και με την 
ιδιότητα της κυβερνητικής εκπροσώπου, (7) Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη, προσωπικώς και με την ιδιότητα 
του υπουργού, (8) Ελευθερίου Οικονόμου, προσωπικώς και με την κυβερνητική ιδιότητά του, (9) 
Νικολάου Χαρδαλιά, προσωπικώς και με την κυβερνητική ιδιότητά του, (10) Βασιλείου Κικίλια, 
προσωπικώς και με την ιδιότητα του υπουργού, (11) Βασιλείου Κοντοζαμάνη, προσωπικώς και με 
την κυβερνητική ιδιότητά του, (12) Ζωής Ράπτη, προσωπικώς και με την κυβερνητική ιδιότητά του, 
(13) Κωνσταντίνου Τσιάρα, προσωπικώς και με την ιδιότητα του υπουργού, (14) Γεωργίου Κώ-
τσηρα, προσωπικώς και με την κυβερνητική ιδιότητά του, (15) Μαυρουδή Βορίδη, προσωπικώς και 
με την ιδιότητα του υπουργού, (16) Παναγιώτη Μηταράκη, προσωπικώς και με την ιδιότητα του 
υπουργού, (17) Σοφίας Βούλτεψη, προσωπικώς και με την ιδιότητα της υφυπουργού, (18) Ιωάννη 
Πλακιωτάκη, προσωπικώς και με την κυβερνητική ιδιότητά του, απάντων κατοίκων Αθηνών, λόγω 
της ιδιότητας εκάστου, και κατά των συνυπαίτιων και συνεργών τούτων, για τις πράξεις και τις πα-
ραλείψεις των οποίων θ’ αποκαλύψει η ανάκριση, όπως επίσης κατά των (19) Σωτήριου Τσιόδρα, 
καθηγητή Παθολογίας – Λοιμωξιολογίας, μέλους της Εθνικής Επιτροπής Λοιμοξιολόγων κατοίκου 
Αθηνών, (20) Μάριου Θεμιστοκλέους, μέλους της Εθνικής Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, κατοίκου Α-
θηνών, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, (21) Αθηνάς Λινού, καθηγήτρια Επιδημιολο-
γίας, κατοίκου Αθηνών, (22) Νικόλαου Σύψα, καθηγητή Λοιμωξιολογίας, μέλους της Εθνικής Επι-
τροπής Λοιμοξιολόγων, κατοίκου Αθηνών, (23) Βάνας Παπαευαγγέλου, καθηγήτριας Παιδιατρικής 
Λοιμωξιολογίας, μέλους της Εθνικής Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, κατοίκου Αθηνών, (24) Γκίκα Μα-
γιορκίνη, καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας, μέλους της Εθνικής Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, 
κατοίκου Αθηνών, (25) Θεόδωρου Βασιλακόπουλου, καθηγητή Πνευμονολογίας, μέλους της Εθνι-
κής Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, κατοίκου Αθηνών καθώς και κατά (26)  των συναυτουργών, συνερ-
γών και συνυπαίτιων τούτων κυρίως για τις κατ’ επανάληψη δηλώσεις τους μέσω των μαζικών μέσων 
επικοινωνίας, τις προτροπές, τις πιέσεις και τις αναληθείς διαβεβαιώσεις σχετικά με την ωφέλεια των 
πειραματικών εμβολίων και την έλλειψη σημαντικών παρενεργειών, εξ αιτίας των οποίων οδηγήθη-
καν και οδηγούνται στον θάνατο και στη νόσηση εκατοντάδες εμβολιαζόμενων που από πλάνη πεί-
στηκαν, πείθονται ενώ άλλα θύματα εξαναγκάστηκαν και εξαναγκάζονται να υποστούν εμβολια-
σμούς με τα ίδια πειραματικά και ακατάλληλα εμβόλια. 

----------------------------------- 
Δια της προκείμενης υπεύθυνης μηνυτήριας αναφοράς μας, καταγγέλλουμε τεκμηριωμένα συγκεκρι-
μένες έκνομες και ποινικά αξιόλογες πράξεις και παραλείψεις προσδιοριζομένων επώνυμων προσώ-
πων και των συνεργών και συνυπαίτιων τούτων, τα οποία, με τις ενέργειές τους, προξένησαν και 
προξενούν εξακολουθητικά σημαντικές και ανεπανόρθωτες βλάβες σε πλήθος προσώπων, σύμφωνα 
με το ευσύνοπτο κατωτέρω προβαλλόμενο ιστορικό, υποβάλλουμε δε το αίτημα για την άσκηση, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της διωκτικής Αρχής, τις προσήκουσες ποινικές διώξεις κατά των υπευ-
θύνων, ως αντίδραση της Πολιτείας και του κοινωνικού κράτους δικαίου στις ακραία εξακολουθητι-
κές βλαπτικές συμπεριφορές όπως αυτές εξωτερικεύτηκαν και συγκεκριμενοποιήθηκαν. 
 
Αποτελούμε αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, με έδρα την Ξάνθη, της οποίας σκοπός είναι η Παι-
δεία, η Οικονομία, η διεκδίκηση του Δικαίου, η προστασία και η διασφάλιση της αξίας και των δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου, όπως ορίζουν το Σύνταγμα, οι νόμοι, οι Ευρωπαϊκές  και Διεθνείς Συμ-
βάσεις (όπως η ΕΣΔΑ και το ΔΣΑΠΔ του ΟΗΕ) και οι αρχές του δικαίου, θεσμοθετώντας αυστηρές 
δικλείδες προστασίας από φαινόμενα κάθε είδους καταχρηστικότητας και διαφθοράς, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του δημοσιευμένου καταστατικού μας.  Για τους ανωτέρω σκοπούς διαχειριζόμαστε, 
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μεταξύ άλλων, την ιστοσελίδα “Δίκτυο Ελληνισμού” (https://www.diktyoellinismou.gr/). Στην ιστο-
σελίδα συλλέγουμε υπογραφές πολιτών, εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων, οι οποίοι εναντιώ-
νονται και στρέφονται κατά των εξαναγκασμένων ιατρικών πράξεων τις οποίες επιμένει, παρά πάσα 
έννοια δικαίου και ηθικής, να επιβάλλει δια των οργάνων της η κυβέρνηση, καταχρώμενη την κρα-
τική εξουσία, ( ). Μέχρι τούδε συγκε-
ντρώσαμε 57.630 υπογραφές πολιτών από ολόκληρη την Επικράτεια. 1. Κατά ταύτα, η μηνυτήρια 
αναφορά μας περιλαμβάνει, πέραν των βουλήσεων των εκπροσώπων και των μελών της μη κερδο-
σκοπικής εταιρείας μας, πρώτης από εμάς όπως νομίμως εκπροσωπείται, τις βουλήσεις πολλών δε-
κάδων χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι βίωσαν και βιώνουν τις καταστρεπτικές συνέπειες των ενεργειών 
των καταγγελλόμενων δραστών, οι οποίοι συνεχίζουν με αμείωτη ένταση, παραπληροφορώντας τους 
πολίτες, να προξενούν ανεπανόρθωτη βλάβη στην υγεία πλήθους προσώπων, όπως ακολούθως εξη-
γείται, στο πλαίσιο της υπεύθυνης καταγγελίας μας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο και καταστρέφοντας 
ανθρώπινες ζωές. Ταυτόχρονα, για την επίτευξη του σκοπού της επιβολής εξαναγκασμένων εμβο-
λιασμών επί των πολιτών, ασχέτως ιδιοτήτων, επαγγελμάτων ή άλλων προσδιοριστικών στοιχείων 
εκάστου, έχει αποκλειστεί παρανόμως κάθε αντίθετη γνώμη ή διαφορετική επιστημονική ή άλλη 
άποψη, ιατρική και επιστημονική διαπίστωση και κάθε αντίθετο στοιχείο και τεκμηρίωση, με ευθύνη 
των αρμόδιων, δηλαδή των συγκεκριμένων κυβερνητικών και δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, 
στην ειδικότερη αρμοδιότητα των οποίων ανήκει, επιπροσθέτως, η κατά το Σύνταγμα εποπτεία και 
ο άμεσος έλεγχος της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης για τη διασφάλιση της αντικειμενικής, με 
ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή αυτών. 2. 
Η καταγγελία μας συγκεκριμενοποιείται στο ευρύτερα γνωστό γεγονός ότι, μέσω των ληφθέντων και 
των εξακολουθητικώς λαμβανόμενων ιατρικών μέτρων και κυρίως των μέτρων εξαναγκασμού για 
την αντιμετώπιση της προσδιοριζόμενης ως πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, ήδη διενεργούνται 
με κυβερνητική επίνευση και εντολή και έχουν κορυφωθεί οι χαρακτηριζόμενοι ως “μη υποχρεωτι-
κοί” αλλά εν τοις πράγμασι αθεμίτως καθιστάμενοι σαφώς υποχρεωτικοί εμβολιασμοί με νέου τύπου 
γενετικά mRNA πειραματικά εμβόλια, αμφίβολης αποτελεσματικότητας και καταφανούς βλαπτικής 
επενέργειας στους εμβολιαζόμενους. Η διαδιδόμενη μέσω των καθεστωτικών φερέφωνων (των συ-
στημικών τηλεοπτικών διαύλων και του ραδιοφώνου) αξιολογική κρίση και η αθεμελίωτη άποψη ότι 
οι παρενέργειες από την επιβολή των εμβολιασμών “δεν είναι σοβαρές” ( ο καταγγελλόμενος υπουρ-
γός υγείας διαδίδει εξακολουθητικώς ότι “δεν υπάρχουν παρενέργειες”), επιβεβαιώνει τη διαπίστωση 
της επικινδυνότητας των παρενεργειών από τους εξαναγκασμένους αθρόους εμβολιασμούς που επε-
κτείνονται ήδη και στις νεότερες ηλικίες, δηλαδή ακόμα και στα παιδιά, ο εξαναγκαστικός εμβολια-
σμός των οποίων ήδη επαπειλείται. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται η προξενούμενη συστηματική 
βλάβη της υγείας των πολιτών ασχέτως ηλικίας οι οποίοι εξαναγκάζονται, ενώ αντιτίθενται, δεν επι-
θυμούν και δεν συγκατατίθενται, να υποστούν εμβολιασμούς πέραν των άλλων ιατρικών πράξεων 
που αποτέλεσαν και αποτελούν πλέον καθημερινότητα στη Χώρα μας χωρίς ν’ αντιπαρατίθεται και 
χωρίς να τίθεται κανένας αρμόδιος φραγμός στην ασυδοσία των φορέων της εξουσίας, εντεταλμένων 
από το κράτος των επώνυμων ειδικών γιατρών, των επώνυμων καθηγητών των ιατρικών σχολών 
κυρίως και των επωνύμως εκτελούντων τις κυβερνητικές παράνομες αποφάσεις κυβερνητικών στε-
λεχών και δημοσίων υπαλλήλων, που δεν εντάσσονται στην άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής, 
αλλά διαπράττουν δια της ασύδοτης και αχαλίνωτης απόλυτης δράσης και της ανεμπόδιστης εξου-
σίας τους βαρύτατη παρανομία και επιβολή μιάς κατάστασης, που βιώνει το σύνολο του λαού, χωρίς 
τη δυνατότητα απόλαυσης ή διεκδίκησης των στοιχειωδών ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων 
καθώς ειδικότερα χωρίς τη δυνατότητα άσκησης του στοιχειώδους δικαιώματος στον αυτοπροσδιο-
ρισμό του προσώπου και του σώματος εκάστου πολίτη και ως προς το δικαίωμα επιλογής εάν θα 
υποστεί η δεν θα υποστεί εμβολιασμούς, ένα, δύο ή περισσότερους, ανάλογα με τις κυβερνητικές 
ορέξεις. Δια των καταγγελλόμενων πράξεων προξενείται αλλοίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος 
με την κατάργηση των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων υπό το πρόσχημα, σύμφωνα με την απα-
τηλή δήλωση, εντός του Ιουλίου 2021, του πρώτου μηνυόμενου, που ενισχύεται ενεργητικά από τους 
λοιπούς μηνυόμενους, ότι δικαιούται το Κράτος, όπως συγκροτείται βάσει της αρχής της λαϊκής κυ-
ριαρχίας, ν’ αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής 
αλληλεγγύης ως τέτοιου εννοούμενου της αθέμιτης επιβολής εξαναγκασμένων εμβολιασμών σε ο-
λόκληρο τον πληθυσμό με τα πειραματικά και επικίνδυνα, εξ αιτίας των αποκρυπτόμενων σοβαρών 
παρενεργειών τους, εμβόλια. 3. Αποτέλεσμα της επιβολής των κατ’ ουσία υποχρεωτικών εμβολια-
σμών που επεκτείνονται κατά κάθε παρερχόμενη ημέρα, μέσω κοινών υπουργικών αποφάσεων, δια 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με ευρύτατη προπαγάνδα και διαφημιστικές εκστρατείες κυρίως 
εκφοβισμού του πληθυσμού καθώς και με μονομερείς προπαγανδιστικές εκστρατείες εξαναγκασμέ-
νης πειθούς όσων διστάζουν ή επέλεξαν ελευθέρως να μην υποστούν εμβολιασμούς (τον ένα και ήδη 
τους δύο θεωρούμενους ως αναγκαίους εμβολιασμούς, επικείμενου και τρίτου), όπως και με οργά-

https://www.diktyoellinismou.gr/ypografes-iatrikes-praxeis/


4 

 

νωση εκδηλώσεων με ταυτόχρονες αναντίρρητες προτρεπτικές των επικίνδυνων εμβολιασμών δη-
λώσεις πολιτικών και γιατρών, είναι να σημειώνονται συχνές νοσήσεις, σοβαρές και μη, μαζί με 
θανάτους πολλών από τους εξαναγκαζόμενους σε εμβολιασμό. Στο πλαίσιο της αθέμιτης μονομερούς 
προπαγανδιστικής και διαφημιστικής εκστρατείας επιβολής υποχρεωτικών εμβολιασμών, με χρησι-
μοποίηση όλων των σύγχρονων μέσων προπαγάνδας και εξακολουθητικής ανεπίτρεπτης, κατά κυ-
ριολεξία, πλύσεως εγκεφάλων, έχει ουσιαστικά αποκλειστεί κάθε ενάντια επιστημονική – ιατρική 
γνώμη και κάθε αντίθετο επιστημονικό πόρισμα, επιστημονική διάγνωση, επιχείρημα και συμπέρα-
σμα στηριζόμενο σε συγκεκριμένα στατιστικά και επιστημονικά δεδομένα. Συνεπώς, στο πλαίσιο 
του διαφαινόμενου επιτελικού σχεδιασμού των επιβαλλόμενων συστηματικών, ευρύτατων και αθέ-
μιτα υποχρεωτικών εμβολιασμών από τους επιλήσμονες των καθηκόντων τους εκπροσώπους της 
κρατικής εξουσίας καθώς και συγκεκριμένων μελών της ιατρικής κοινότητας, παρά πάσα έννοια η-
θικής, νομιμότητας και επιστημοσύνης, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στην Ελλάδα έχουν κατα-
ληφθεί από εναγώνιο άγχος, υφίστανται στιγματισμό, χλευάζονται, λοιδορούνται, υπομένουν αδια-
νόητες και ανόητες διακρίσεις, απομονώνονται, χάνουν την εργασία τους, υποβιβάζονται και εν γένει 
κακοποιούνται επειδή τολμούν, όταν τολμούν, να διατυπώσουν όχι απλώς αντίθετη άποψη αλλά α-
κόμη και όταν δεν αποδέχονται να συρθούν στους εξαναγκασμένους εμβολιασμούς, κατηγορούμενοι 
ως δήθεν στερημένοι του στοιχείου της “κοινωνικής αλληλεγγύης” και της “υπευθυνότητας του πο-
λίτη”, επειδή επιδιώκουν να γίνουν σεβαστά και να παραμείνουν εκτός της επιβολής και της ασκού-
μενης συστηματικής φυσικής και ψυχολογικής βίας τα διεκδικούμενα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώ-
ματα και οι συναφείς θεμελιώδεις για την υπόσταση του ανθρώπου και της αξιοπρέπειάς του ελευ-
θερίες. Οι συνέπειες της κατασυκοφάντησης όσων τόλμησαν ν’ αρθρώσουν αντίθετο του επικρατού-
ντος λόγο είναι ευρύτατα γνωστές και βαρύτατα επιζήμιες για το πρόσωπο εκείνων που δεν αποδέ-
χονται να μετατραπούν σε άβουλα όντα εκτέλεσης των παράνομων εντολών για τον άμεσο, ευρύτατο, 
εξαναγκασμένο και αποδεδειγμένα βλαπτικό εμβολιασμό, που, όπως τονίστηκε και είναι γνωστό, δεν 
περιορίζεται σε ένα ούτε σε δύο αλλά σταδιακά επεκτείνεται και σε τρίτο εμβολιασμό ειδικά των μη 
νοσούντων που εν τέλει, όπως αποδεικνύεται, νοσούν και βλάπτονται εξ αιτίας της υποβολής στους 
εμβολιασμούς που βρίσκονται (και αυτό δεν αμφισβητείται) σε πρώιμο πειραματικό στάδιο. 4. Η 
βασιμότητα και η αλήθεια της καταγγελίας μας, αποδεικνύονται από τα παρατιθέμενα αδιάσειστα 
στοιχεία περί του συντελουμένου και θεωρούμενου ως ιατρογενούς - ιατρικού εγκλήματος δια πα-
ραλείψεως τελούμενου, που έχει μέχρι στιγμής στοιχίσει χιλιάδες θανάτους στην Ελλάδα και σαφώς 
προβλέπεται να στοιχίσει πολλαπλάσιους θανάτους εάν δεν αναχαιτιστεί άμεσα το συντελούμενο 
ιατρικό έγκλημα, σύμφωνα με τους αρμόδιους επιστήμονες και τα διατυπωμένα πορίσματά τους, τα 
οποία οι καταγγελλόμενοι συστηματικά παραμερίζουν και, το χειρότερο, αποκρύπτουν δολίως. 5. Το 
ότι στόχος ενός απίστευτου πειράματος είναι ο ελληνικός λαός αποδεικνύεται επιπρόσθετα από το 
γεγονός ότι οι απρόσκλητοι μετανάστες δεν υπόκεινται στα ίδια εξαναγκαστικά μέτρα για την παν-
δημία με το πρόσχημα ότι είναι κυρίως νέοι και επομένως δεν νοσούν από τον κορωνοϊό. Αντίθετα, 
οι Έλληνες νέοι οδηγούνται ως πρόβατα επί σφαγή ακόμη και με πληρωμή. Δηλαδή, η ελληνική 
Πολιτεία, δια των υπευθύνων της που ευθέως καταγγέλλουμε και συγκεκριμενοποιούμε την συγκλί-
νουσα δράση τους, κοστολογεί τη ζωή των Ελλήνων νέων στα 150 ευρώ όπως δείχνει η πρόσφατη 
εξαγγελία κατά την οποία κάθε νέος που εμβολιάζεται θα αμείβεται με 150 ευρώ. 6. Αποτελεί υπο-
χρέωση και κοινωνικό καθήκον μας να συμβάλλουμε δια της προκείμενης υπεύθυνης καταγγελίας – 
αναφοράς μας στην προστασία της ελληνικής Κοινωνίας από έναν επιβαλλόμενο ιατρικό εφιάλτη 
όπως χαρακτηρίζεται από τους Έλληνες και αλλοδαπούς ειδήμονες. Για τον λόγο αυτό, υποβάλλουμε 
το βάσιμο αίτημα ν’ αναληφθούν οι απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες και οι κατεπείγουσες δράσεις, 
σύμφωνα με τον νόμο, για τον άμεσο έλεγχο των καταγγελλομένων που διαθέτουν αποδεικτική τεκ-
μηρίωση και προβάλλονται από εμάς για την και εν προκειμένω εκπλήρωση της προς τους πολίτες 
υποχρέωση συμπαράστασης, στήριξης και αλληλεγγύης αλλά και εκ καθήκοντος προς τον εαυτό του 
έκαστος από εμάς. 7. Είναι, εξ άλλου, γεγονός ότι οι αθέμιτα επιβαλλόμενοι, αρχικά σε συγκεκριμέ-
νες ομάδες και σταδιακά σε ολόκληρο τον πληθυσμό, εμβολιασμοί διαδίδεται αναληθώς ότι δήθεν 
δεν συνεπάγονται καμιά ευθύνη εκείνων που τους καθιστούν υποχρεωτικούς. Συνεπώς, οι εκ των 
συνεχών εμβολιασμών, πρώτου, δεύτερου και προαναγγελλόμενου τρίτου ή ενδεχομένως και τέταρ-
του, βλαπτικές για την υγεία, σωματική αλλά και ψυχική, συνέπειες διαδίδεται από τους φορείς της 
κυβερνητικής εξουσίας ψευδώς ότι δήθεν δεν επιβαρύνουν εκείνους που συμπράττουν και δραστη-
ριοποιούνται για την εξαναγκασμένη διενέργειά τους. Δηλαδή, οι υπεύθυνοι και υπαίτιοι της επιβο-
λής σε ολόκληρον τον πληθυσμό των διαδοχικών εμβολιασμών με τα αδιαμφισβητήτως πειραματικά 
εμβόλια επιδιώκουν να παραμείνουν στο ελεγκτικό απυρόβλητο, απεκδυόμενοι πάσης ευθύνης έχο-
ντας τη συμπαράσταση των υπερκείμενων τούτων αρμόδιων κρατικών παραγόντων. Αυτή όμως η 
συμπαράσταση, η ενίσχυση και η προώθηση της παρανομίας καθιστά όλους τους συμπράττοντες 
συνυπεύθυνους και συνυπαίτιους δράστες των βλαπτικών συνεπειών των αξιόποινων πράξεών τους 
και, ειδικότερα, της πρόκλησης νοσήσεων των υγειών ανθρώπων καθώς και πολλών εκ των θανάτων 
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που έπονται πλείστων εξαναγκασμένων εμβολιασμών με τα πειραματικά και μη αδειοδοτηθέντα εμ-
βόλια της συμφοράς. Η τήρηση στατιστικής για το εάν οι απώλειες ανθρώπων ως συνέπεια των εξα-
ναγκασμένων εμβολιασμών είναι πολλές, λίγες ή ελάχιστες αποτελεί μακάβριο και σαφέστατα ανε-
πίτρεπτο επιχείρημα επειδή με τη στατιστική δεν παρέχεται καμιά παρηγοριά ούτε δικαιολογείται η 
με άμεσο δόλο τέλεση ανθρωποκτονιών ούτε αμνηστεύεται η πρόκληση βλάβης της υγείας πολλών 
υγειών ανθρώπων. 8. Σύμφωνα με τις προσαγόμενες ακαταμάχητες αποδείξεις, βεβαιώνεται ότι η 
χαρακτηρισμένη ως πανδημία του κορωνοϊού, δεν προκαλεί θνησιμότητα μεγαλύτερη από αυτήν της 
γρίπης και μάλιστα μόνο σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας ή κυρίως σε ευπαθείς με πολλά υποκείμενα 
νοσήματα. Αυτή η επιστημονική και αντικειμενική, αμερόληπτη διαπίστωση καθιστά τη μεθοδευό-
μενη συστηματικά επιβολή των πολλαπλών εμβολιασμών σε ολόκληρο τον πληθυσμό, ακόμη και σε 
πρόσωπα παιδικής ηλικίας, κυριολεκτικά εφιαλτική, λαμβάνοντας υπ’ όψει το πασίδηλο ότι τα εφαρ-
μοζόμενα εμβόλια τελούν ακόμη υπό προσωρινή έγκριση και έχουν ομολογημένα πειραματικό χα-
ρακτήρα. Συνεπώς, οι επιβάλλοντες με την επιμονή και εμμονή τους υποχρεωτικούς πολλαπλούς 
εμβολιασμούς παρανομούν, δρουν με δολιότητα, αδιαφορία για τις βλαπτικές συνέπειες εις βάρος 
της υγείας και της ζωής των υγειών που εμβολιάζονται χωρίς τη θέλησή τους ή των οποίων ο εμβο-
λιασμός, επί του παρόντος οι δύο εμβολιασμοί, αποτελεί συνέπεια αφόρητων πιέσεων και αθέμιτου 
εξαναγκασμού, και φέρουν οι προωθούντες (από θέσεις ευθύνης και προβολής) τους εμβολιασμούς, 
πέραν της κοινής ευθύνης του έκαστος εκ της δηλωμένης και της διεκδικούμενης ιδιότητάς του, ποι-
νική ευθύνη, επειδή, μέσω της δράσεως αυτών, υπηρετούνται αλλότρια συμφέροντα, καταφανώς τα 
οικονομικά συμφέροντα, ύψους δισεκατομμυρίων, των φαρμακεμπόρων και των σχετικά με την υ-
γεία κερδοσκοπούντων. Για δε τον σκοπό της υπηρέτησης αλλότριων συμφερόντων, που πρέπει και 
αιτούμεθα ν’ αποτελέσει ένα από τα καίρια αντικείμενα ποινικής έρευνας, αλλοιώνεται από αυτούς 
η αντικειμενική πραγματικότητα και, το χειρότερο, παρεμποδίζεται κάθε διαφορετική ή αντίθετη ε-
πιστημονική, εκδοχή, διαπίστωση και τεκμηριωμένη άποψη. Αυτή η συμπεριφορά αναμφίβολα στοι-
χειοθετεί εξαπάτηση και συνεπάγεται τις εκ του νόμου αντίστοιχες συνέπειες που πρέπει και επιβάλ-
λεται να επέλθουν. 9. Ακόμη, καταγγέλλουμε το γεγονός ότι, δια της μεθόδευσης των εξαναγκασμέ-
νων εμβολιασμών ευρύτατων πληθυσμιακών ομάδων με τελικό, δηλωμένο σκοπό την επιβολή εμβο-
λιασμού με τα πειραματικά εμβόλια σε ολόκληρο τον πληθυσμό, ασχέτως των ανθρωποκτόνων συ-
νεπειών αυτής της μεθόδευσης, και με την  πρόφαση αντιμετώπισης της αναφερόμενης ως πανδημίας 
του κορωνοϊού Covid-19, έχουν αφεθεί χωρίς την απαιτούμενη ιατρική πλαισίωση και αρωγή πλήθη 
ασθενών που υποφέρουν και έχουν εκτεθεί στις άλλες σαφώς θανατηφόρες ασθένειες, ενώ η από τον 
κορωνοϊό νόσηση έχει θνησιμότητα ίση με αυτήν της γρίπης. Συνεπώς, αποτελεί πλέον κοινή διαπί-
στωση ότι η αρμόδιοι και εν προκειμένω υπεύθυνοι απαιτούν, με ευρύτατη προπαγανδιστική εκστρα-
τεία, από τους πολίτες ν’ αποδεχθούν σε οιαδήποτε  περίπτωση όχι μόνο ένα αλλά περισσότερους 
πειραματικούς εμβολιασμούς, χωρίς ουδείς να τους εξασφαλίζει αν θα ζήσουν η αν δεν θα μείνουν 
ανάπηροι έστω και με μικρή πιθανότητα. Πρόκειται για παραλογισμό και εξωτερίκευση αξιόποινης 
συμπεριφοράς που επιδιώκουμε ν’ αποδοκιμαστεί δια της άσκησης των νομίμων. 10. Οι επώνυμοι, 
ευρέως γνωστοί (αναγνωρίσιμοι) μέσω των μέσων ενημέρωσης, που προωθούν τους εξαναγκασμέ-
νους εμβολιασμούς αποτελούν μικρή ομάδα ειδικών επιστημόνων, διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων, 
με καθηγητική έκαστος ιδιότητα, εξαιρουμένων των πολιτικά, δημοσιογραφικά και συνδικαλιστικά 
δρώντων, οι οποίοι παραμερίζουν, αγνοούν και απαξιώνουν, κυρίως με τη σιωπή τους οι κατέχοντες 
ιατρικές ειδικότητες, τις προβλέψεις και τις επιστημονικές τεκμηριώσεις δεκάδων συναδέλφων τους 
επιστημόνων, ειδικών γιατρών, στην Ελλάδα και διεθνώς, για το ανώφελο των εμβολιασμών εν όψει 
και της ύπαρξης πράγματι αποτελεσματικών θεραπειών. Έτσι, παραμερίζοντας, απαξιώνοντας και 
αγνοώντας κάθε διαφορετική επιστημονική τεκμηρίωση και υπεύθυνη διάγνωση, επιβάλλουν τους 
υποχρεωτικούς εμβολιασμούς ως δήθεν το μόνο μέσο προστασίας των ανθρώπων από τον κορωνοϊό. 
11. Η προκείμενη καταγγελία μας, η οποία στρέφεται, όπως τονίστηκε εκ καθήκοντος, εναντίον ε-
κείνων των επωνύμων που υποκινούν, προωθούν και επιβάλλουν τους εξαναγκασμένους εμβολια-
σμών με τις καταστροφικές συνέπειές τους, τεκμηριώνεται δια των ακολουθούντων στοιχείων, που 
τίθενται υπό τον αρμόδιο διωκτικό έλεγχο και την επιδιωκόμενη εξέταση της μηνυτήριας αναφοράς 
μας. 12. Οι εμβολιασμοί, όπως τονίστηκε, διενεργούνται με πειραματικού χαρακτήρα και δομής γε-
νετικά εμβόλια. Συνεπώς, η απόκρυψη του ουσιώδους τούτου και καίριου γεγονότος από τους πολί-
τες, εκ μέρους των υπευθύνων των εξαναγκασμένων εμβολιασμών, αποτελεί αθέμιτη ενέργεια, 
πράξη απάτης υπό τη μορφή της αθέμιτης παρασιώπησης και της απόκρυψης αληθινών γεγονότων. 
Αυτά τα γεγονότα έπρεπε να είχαν τεθεί και να τίθενται εξακολουθητικώς υπ’ όψει, να περιέρχονται 
δηλαδή σε γνώση, των προοριζόμενων για εμβολιασμό. Ταυτόχρονα, επιβαλλόταν να παρέχεται σε 
αυτούς, αφού λάβουν γνώση όλων των κρίσιμων και ουσιωδών στοιχείων και των συνεπειών των 
εμβολιασμών με τα ευρισκόμενα ακόμη σε πειραματικό στάδιο εμβόλια, η δυνατότητα επιλογής και 
κυρίαρχης απόφασης των ίδιων εάν θα εμβολιαστούν ή δεν θα υποστούν το συγκεκριμένο πείραμα 
στο σώμα τους, που επιδρά και στην ψυχική σφαίρα του ανθρώπου, σύμφωνα και με την πρόσφατη 
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νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας [ΣτΕ 2387/2020, Δ΄ Τμήμα]. Ο απόλυτος και αυταρχικός 
αποκλεισμός τής ελεύθερης επιλογής αποτελεί ομοίως παράνομη και αξιόποινη πράξη στο ίδιο ως 
άνω πλαίσιο, όπως αντικειμενικά βεβαιώνεται. 13. Η αποδοχή να χρησιμοποιούνται οι εξαναγκα-
σμένα εμβολιαζόμενοι ως πειραματόζωα και πολύ περισσότερο η αποδοχή διενέργειας των επίμαχων 
εμβολιασμών για την αντιμετώπιση της χαρακτηρισμένης ως πανδημίας από τον Κορωνοϊό Covid-
19 στα παιδιά, ασχέτως ηλικίας, δεν αποτελεί μόνον ανήθικη, αντιδεοντολογική και αποκρουστική 
ενέργεια αλλά επί πλέον, όπως προκύπτει αντικειμενικά, αποτελεί ποινικά αποδοκιμαζόμενη δια-
γωγή, τον επιβαλλόμενο έλεγχο της οποίας βασίμως επιδιώκουμε δια της προκείμενης μηνυτήριας 
αναφοράς μας εναντίον των συγκεκριμένων υπευθύνων, των συνεργών και συνυπαίτιων τούτων. Ε-
πιπροσθέτως, δεν είναι άνευ σημασίας η επισήμανση του γνωστού παγκοσμίως ιατρικού ερευνητή 
και καταξιωμένου επιστήμονα, Λουν Μοντανιέ, σύμφωνα με την οποία “δεν πρέπει να υπάρξουν 
νεκροί εξ αιτίας των εμβολίων”. Με τη συμπλήρωση ότι δεν έπρεπε να είχαν υπάρξει νεκροί εξ αιτίας 
των εξαναγκασμένων εμβολιασμών [https://youtube/U3c_1VNvyyo και 

]. Συναφώς, οι ίδιες οι φαρμακευτικές εταιρείες μας ενημερώνουν ότι τα επιβαλλόμενα εμ-
βόλια δεν έχουν ελεγχθεί κλινικά. Μάλιστα ο κλινικός έλεγχος αυτών θα ολοκληρωθεί κατά την 
περίοδο των ετών 2023 και 2024. Συνεπώς, κάθε επιβολή εμβολιασμών καθίσταται αξιόποινη, επειδή 
ο εμβολιασμός εναπόκειται στην ανεπηρέαστη και ελεύθερη επιλογή και βούληση του δεδομένου 
ανθρώπου που αξιώνει να διαθέτει το σώμα και τον εαυτόν του σύμφωνα με τη δική του θέληση 
χωρίς εξαναγκασμούς, πιέσεις και βία τόσο σωματική όσο και ψυχολογική. 14. Συμπληρωματικά 
στα προεκτεθέντα προβάλλουμε και καταγγέλλουμε ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες που παρήγαγαν 
τα γενετικά εμβόλια προειδοποιούν ότι είναι εμβόλια πειραματικά με προσωρινή άδεια έκτακτης 
ανάγκης και την ευθύνη για τις παρενέργειες ή και τους πιθανούς θανάτους την αναλαμβάνουν οι 
ίδιες οι κυβερνήσεις και εν προκειμένω οι προπαγανδίζοντες και διαδίδοντες την αναγκαιότητα και 
μάλιστα τον εξαναγκασμό των εμβολιασμών με τα εν λόγω πειραματικά κει επισφαλή εμβόλια. 15. 
Όλες οι φαρμακοβιομηχανίες που παρήγαγαν τα επίμαχα εμβόλια παραδέχονται ότι δεν είναι ασφαλή 
ούτε αποτελεσματικά. Σχετική ενημέρωση παρέσχε ο Έλληνας καθηγητής Παιδιατρικής στις Ηνω-
μένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), Παναγιώτης Καλαμπόκης, μελετώντας τα ίδια τα έγραφα των 
φαρμακευτικών εταιρειών που περιγράφουν το προϊόν τους, επειδή και οι εμβολιαζόμενοι αρρωσταί-
νουν και μεταδίδουν τον ιό. Επίσης, μεταξύ πολλών αρμοδίων και υπεύθυνων επιστημόνων – ερευ-
νητών, ο Έλληνας καθηγητής Φαρμακολογίας, Δημήτριος Κούβελας, προειδοποιεί για τις σοβαρές 
παρενέργειες που συνεπάγονται οι διαδοχικοί εμβολιασμοί στα παιδιά και στις εγκύους. 16. Επίσης 
οι ίδιες οι εταιρείες παραδέχονται ότι δεν έχουν γίνει φαρμακοκινητικές μελέτες που απαιτούνται 
σαφώς πριν δοθεί σε χρήση το φάρμακο. Έτσι δεν αποκλείονται ούτε οι καρκινογενέσεις αλλά επίσης 
δεν αποκλείονται άλλες επικίνδυνες παρενέργειες όπως η καταστροφή του νευρικού συστήματος και 
του εγκεφάλου. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες προειδοποιούν μάλιστα ότι τα γενετικά αυτά 
εμβόλια μπορεί να προκαλούν την γνωστή εγκεφαλοπάθεια prion, κάτι που δεν εξασφαλίζεται από 
τα εν λόγω εμβόλια τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί κλινικά και, όπως ελέχθη, ευρίσκονται σε πειραμα-
τικό στάδιο. 17. Συγχρόνως η Πολιτεία και το υγειονομικό προσωπικό ουδόλως ενημερώνουν όπως 
αντιθέτως είχαν υποχρέωση να ενημερώνουν τους πολίτες που καλούνται να εμβολιαστούν ότι πρό-
κειται περί πειραματικού φαρμάκου. Έτσι, παραβιάστηκε και παραβιάζεται κατάφωρα ο Κώδικας 
Ιατρικής Δεοντολογίας [ν. 3418/2005], οι οικείες συνταγματικές διατάξεις [όπως των άρθρων 2§1, 
5§1, 25 Σ] και το διεθνές δίκαιο όσον αφορά τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου [ν.δ. 
53/1974]. Μέχρι σήμερα επικρατεί ανεξήγητη και ένοχη σιωπή απέναντι στις αντισυνταγματικές κυ-
βερνητικές αποφάσεις, η δε νομοθέτηση διενεργείται κατ’ ουσίαν εναντίον της ελληνικής κοινωνίας, 
αρχικώς με τον ν. 4675/2020 και ήδη με τον ν. 4820/2021 (ΦΕΚ  Α΄ 130). 18. Στα ΜΜΕ ουδόλως 
λαμβάνονται υπ’ όψει και δεν μεταδίδονται οι διαπιστώσεις και οι υπεύθυνες γνώμες των επιστημό-
νων διεθνούς κύρους, οι οποίοι προειδοποίησαν και προειδοποιούν για χιλιάδες θανάτων από τα ια-
τρικά μέτρα και έχουν ήδη αποδειχθεί προφήτες κακών ειδήσεων ενώ το μέλλον μοιάζει να καθίστα-
ται πρωτόγνωρα σκοτεινό. Για τον λόγο αυτό, συντρέχει νόμιμη περίπτωση ελέγχου των εν προκει-
μένω υπευθύνως καταγγελλομένων από εμάς ως ενεργών πολιτών προκειμένου να αποδοκιμαστούν 
οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι εν γένει ενέργειες των υπευθύνων καθώς και η πραγματική κατά-
σταση πριν να είναι πολύ αργά για όλους. 19. Ακόμη καταγγέλλουμε τους αρμοδίους και υπευθύνους 
για τη συστηματική απαγόρευση σωτήριων φαρμάκων και για την παράνομη διάκριση των πολιτών 
σε δυο αντιπαρατιθέμενες κατηγορίες στο πλαίσιο του μεθοδευόμενου κοινωνικού αυτοματισμού με 
τον ίδιο δόλιο σκοπό, δηλαδή με σκοπό την εξαναγκασμένη υποβολή των πολιτών στους αλλεπάλ-
ληλους βλαπτικούς και επικίνδυνους για την υγεία και για τη ζωή εμβολιασμούς. Ιδιαίτερη σημασία 
προσλαμβάνει η δήλωση του εκ των καταγγελλόμενων κυβερνητικού στελέχους Γεωργίου Γεραπε-
τρίτη, σύμφωνα με την οποία “μόλις αποκτηθεί η δυνατότητα καθολικού εμβολιασμού, ξεκινούν 
αμέσως τα προνόμια για τους εμβολιασμένους”. Χώρισε δηλαδή αμέσως τους πολίτες σε δύο κατη-
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γορίες, παρεισάγοντας παράνομη διάκριση σε αντίθεση με τις προβλέψεις του διεθνούς και του εσω-
τερικού δικαίου που αποκλείουν κάθε διαχωρισμό των πολιτών και εν γένει των κατοίκων εντός της 
ελληνικής Επικράτειας καθώς και εντός της επικράτειας των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Χαρακτηριστικά ο επιφανής καθηγητής Γεώργιος Κασιμάτης επεσήμανε ότι αυτό το πράγμα που 
έχει κάνει ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι Συνταγματολόγος-μαθητής μου, είναι έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας. Το λέω ξεκάθαρα. [https://theflagreport. com/ kathigitis-g-kasimatis-o-gerapetritis-
pou-ypirxe-mathitis-mou-diaprattei-egklima-kata -tis- anthropotitas/]. 20. Είναι σαφές και καταγγέλ-
λουμε ότι, πέραν των άλλων εγκληματικών πράξεων και παραλείψεων, συντελείται εντελώς αντισυ-
νταγματικά η διάκριση των πολιτών σε άνισες κατηγορίες. Αυτών που μπορούν να θεραπεύονται 
αμέσως από τον κορωνοϊό και αυτών που υποβάλλονται σε ιατρικά πρωτόκολλα νόσησης και θανά-
του ως αποτέλεσμα πλάνης και εξαπάτησης καταργούμενης εν τοις πράγμασι της διάταξης του άρ-
θρου 4§2 Σ περί της θεμελιώδους ισότητας στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των Ελλήνων. Την 
ίδια στιγμή που το εμβόλιο επιβάλλεται ως δήθεν το μόνο μέσο άμυνας απέναντι στην πανδημία, η 
ελληνική Πολιτεία μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), δηλαδή δια των αρμοδίων και 
υπευθύνων κρατικών παραγόντων και υπαλλήλων, εμποδίζουν τη χρήση αποτελεσματικών φαρμά-
κων τα οποία αποδεικνύονται σωτήρια. Μάλιστα Έλληνες επιστήμονες, όπως συμβαίνει με ερευνη-
τές στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, που έχουν σαφώς παράγει αποτελεσματικές θεραπείες, παρα-
καλούν τους αρμοδίους για τη διάθεση οικονομικών πόρων για να εφαρμόσουν τις εν λόγω θεραπείες 
και να σώζουν αποτελεσματικά τους ανθρώπους που νοσούν από τον κορωνοϊό. Επίσης, στο Νοσο-
κομείο Παπαγεωργίου, που διέθετε τα κονδύλια για την εισαγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων, δεν 
δόθηκε άδεια εισαγωγής και αγοράς των σωτήριων  φαρμάκων από τον ΕΟΦ.  Όπως είναι γνωστό, 
οι Αρχιεπίσκοποι Ελλάδος και Αλβανίας θεραπευθήκαν σε μια ημέρα, ενώ ο απλός λαός διασωλη-
νώνεται και καταδικάζεται σε θάνατο.  Ομοίως και τα παρεισαγόμενα “ιατρικά διαβατήρια” διχάζουν 
την ελληνική κοινωνία σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Ως παράδειγμα, ενδεικτικά, αναφέ-
ρουμε την περίπτωση των κυρίων Γώγου και Τζωρτζίδη. Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο (τον 
Μάιο 2020) στο οποίο αποτυπώθηκε η αφήγηση ενός ασθενούς που νοσηλεύτηκε τον Απρίλιο του 
2020 στο ΠΓΝΠ (ιατρός Φ. Τζωρτζίδης), στον οποίο ο κ. Χ. Γώγος χορήγησε "φάρμακο" που "τον 
έκανε καλά" [https://www.youtube. com/watch?v=Y Kr2t7t6ya4 και εκτενέστερα στο 

.]. Στο βίντεο αυτό αναφέρονται πολλά ονό-
ματα γιατρών του Πανεπιστημιακού/ Νοσοκομείου (Κλινική Παθολογίας) που χορηγούν το ίδιο 
"φάρμακο" και θεραπεύουν ασθενείς. Το βίντεο έχει κυκλοφορήσει πλέον ευρύτερα και υπάρχει και 
απάντηση του κ. Χ. Γώγου αναφορικά με τη θεραπεία που ακολούθησε. Οι περιγραφές του ασθενούς 
στο σχετικό βίντεο και οι απαντήσεις του κ. Χ. Γώγου εγείρουν ουσιώδεις απορίες (α΄) ο ασθενής 
υπογράφει. Συνεπώς, η θεραπεία είναι πειραματική. Υπάρχει πρωτόκολλο στο Νοσοκομείο για να 
ελεγχθεί πόσοι άλλοι έλαβαν την ίδια θεραπεία με συγκεκριμένα αποτελέσματα, (β΄) στον ασθενή 
χορηγήθηκε η θεραπεία στο χέρι και δεν την έλαβε από τις νοσηλεύτριες της Κλινικής (καθώς ο 
ασθενής νοσηλευόταν), (γ΄) δεν γνωστοποιήθηκε η διαδικασία  χορήγησης της θεραπείας, (δ΄) ο κ. 
Γώγος έχει δώσει δύο διαφορετικές απαντήσεις αναφορικά με το είδος της θεραπείας περί χορήγησης 
(Ι) Τασιλιζουμάμπης και (ΙΙ) Τασιλιζουμάμπης, κορικοστεροειδών, ρεμδεσιβίρης. Η δεύτερη απά-
ντηση έχει προφανές σφάλμα επειδή τότε (τον Απρίλιο 2020) δεν υπήρχε ρεμδεσιβίρη στην ελληνική 
αγορά και στα νοσοκομεία, (ε΄) ο ασθενής θεραπεύτηκε πολύ γρήγορα. Εξήγησε μάλιστα ότι ο κ. 
Γώγος κράτησε μια θεραπεία για αυτόν και έτσι κάνουν οι γιατροί. Όμως, οι γιατροί δεν επιτρέπεται 
να ευεργετούν και να θεραπεύουν μόνο ορισμένους ασθενείς, διακρίνοντας μεταξύ των ασθενών τους 
προνομιούχους και τους μη προνομιούχους και (στ΄) εφ’ όσον η θεραπεία ήταν αποτελεσματική, έ-
πρεπε να είχε δημοσιευθεί και να είχε γίνει κτήμα της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας επιστη-
μονικής κοινότητας. 21. Υπάρχουν στατιστικές θανάτου που αφήνουν ψυχρά  αδιάφορους τους κα-
ταγγελλόμενους αρμοδίους και όσους άλλους είναι υπεύθυνοι για την προστασία της δημόσιας υ-
γείας και για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Βάσει αυτών των στοιχείων προκύπτει αδιαμφι-
σβήτητα ότι στην Ελλάδα όπως και αλλού τα εμβόλια έχουν αυξήσει κατακόρυφα τους θανάτους. 
Τα στατιστικά δεδομένα προκύπτουν και τεκμηριώνονται από ακόλουθο βίντεο 
(https://youtu.be/xSrc_s2Gqfw) και αποδεικνύεται σαφώς ότι τα πειραματικά εμβόλια του κορω-
νοϊού σαφώς προκαλούν, τόσο στην Ελλάδα, στην Κύπρο αλλά και διεθνώς, θανάτους υπέρμετρα 
περισσότερους από τους αναμενόμενους αν δεν εγίνοντο τα εμβόλια. Επειδή τα στοιχεία αυτά είναι 
αξιόπιστα εφ’ όσον προέρχονται από τις επίσημες κρατικές στατιστικές υπηρεσίες, επιβάλλεται η 
αυτεπάγγελτη ενέργεια της διωκτικής Αρχής, με αφορμή την προκείμενη μηνυτήρια αναφορά μας, 
για να προστατευθεί ο ελληνικός λαός από την επιβαλλόμενη επέκταση της νόσου και των θανάτων 
που μπορεί να καταλήξει κυριολεκτικά σε γενοκτονία. Τεκμηρίωση παρέχεται από τους νέους πίνα-
κες από την ΕΛΣΤΑΤ (https://www .statistics.gr/el/statistics? p_p_id= documents_WAR_publica-
tionsportlet _INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p _p_lifecycle =2&p_ p_state= normal&p_p_mode 
=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_ col_id=column2&p_p_ col_count=4&p_p_col 
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_pos=1&_ documents_WAR_publicationsportet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.re-
source=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBK 
Ko4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_ publicationsportlet_INSTANCE_ qDQ 
8fBKKo4lN_ documentID=444491&_documents_WAR_publicationsportlet_IN-
STANCE_qDQ8fBKKo4lN_ locale =el). Όπως αποδεικνύεται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, 
οι θάνατοι πριν την εφαρμογή του εμβολιασμού ήταν σαφώς λιγότεροι ακόμη και με την πανδημία 
του κορωνοϊού. Μάλιστα τα δεδομένα θνησιμότητας του 2020, παρουσία της πανδημίας, ήταν όμοια 
με αυτά των προηγούμενων ετών. Δηλαδή, όπως διαπίστωσαν πολλοί επιστήμονες, η θνησιμότητα 
του κορωνοϊού ήταν εντελώς ίση με τη θνησιμότητα της γρίπης και άλλων ιώσεων. Συνεπώς, συ-
ντρέχει νόμιμη περίπτωση ελέγχου των εν προκειμένω καταγγελλομένων με σκοπό τη διενέργεια 
των απαιτουμένων ανακριτικών πράξεων και έρευνες από αρμόδιους αντικειμενικούς και αμερόλη-
πτους επιστήμονες που δεν ευρίσκονται σε οικονομική εξάρτηση από τους φαρμακέμπορους και τις 
φαρμακοβιομηχανίες ούτε ελέγχονται από τις μονομερείς πολιτικές και κυβερνητικές επιλογές, που 
δεν έχουν σχέση με την άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας αλλά συνδέονται με την αθέμιτη επιβολή 
των εξαναγκασμένων εμβολιασμών και των εξ αυτών νοσήσεων και θανάτων. 22. Περαιτέρω, κα-
ταγγέλλουμε τις παρανόμως μη γνωστοποιηθείσες σοβαρές παρενέργειες των πειραματικών εμβο-
λίων, που έπρεπε να είχαν γίνει γνωστές από τους καταγγελλόμενους υπευθύνους και τις οποίες ό-
φειλαν οι καταγγελλόμενοι να είχαν αποκαλύψει ειδικά στους εξαναγκαζόμενους να υποστούν τους 
διαδοχικούς εμβολιασμούς ανυποψίαστους πολίτες. Όπως αποδεικνύεται από τις συγκεκριμένες με-
λέτες που δημοσιεύθηκαν στα έγκυρα διεθνή ιατρικά περιοδικά (βάσει των προσκομιζόμενων αδιά-
ψευστων στοιχείων και αποδείξεων), τα γενετικά εμβόλια, δια των οποίων διενεργούνται οι μαζικοί 
εμβολιασμοί, προκαλούν πολλαπλές ασθένειες, στην καρδιά, στον εγκέφαλο και σε άλλα όργανα του 
ανθρώπινου σώματος. Κυρίως, όμως, προκαλούν αλλαγή στη γενετική ταυτότητα του ανθρώπου η 
οποία προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες και τα εθνικά συντάγματα. Ειδικότερα, αποκρύφτηκε 
από τους καταγγελλόμενους ότι το RNA ενσωματώνεται στο γενετικό υλικό του ανθρώπου. Κατά 
την έναρξη του Μαΐου, δημοσιεύθηκε σημαντικό άρθρο στο περιοδικό PNAS που πειραματικά απο-
δεικνύει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης τμημάτων του RNA του ιού SARS-CoV-2 στο γονιδίωμα των 
ανθρώπινων κυττάρων που προσβάλλει [https://www.pnas. org/ content/118/21/e210 59 68118]. Οι 
ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε νεκροτομικό υλικό προσβληθέντων από κορωνοϊό παρατηρούνται αλ-
ληλουχίες DNA στα πνευμονικά κύτταρα που είναι το αποτέλεσμα αντίστροφης μεταγραφής και 
ενσωμάτωσης ιικού γενετικού υλικού στο ανθρώπινο. Η επιστημονική αυτή διαπίστωση δεν αποδει-
κνύει ότι το mRNA των εμβολίων κάνει το ίδιο αλλά πλέον, μετά από αυτή την έρευνα, αυτό πιθα-
νολογείται έντονα. Οι εξαναγκαζόμενοι εμβολιασμοί καταλήγουν σε επιδράσεις αρνητικές και στις 
μελλοντικές γενεές. Ο καθηγητής Luc Montagnier, Νόμπελ Ιατρικής (2008), δήλωσε σχετικά : 
“Σκανδαλίστηκα που θέλουν να εμβολιάσουν τα παιδιά γιατί με το mRNA αγγίζουμε αληθινά τις 
μελλοντικές γενιές, μπορεί να έχει επιπτώσεις γι’ αυτές.  Το 10-25 % των εμβολιασμένων θα πεθά-
νουν [βίντεο - dimpenews.com (https://dimpenews.com/ 2021 /05/31/καθηγητής-luc-montagnier-νό-
μπελ-ιατρικής-2008-σκανδ/)]. Σύμφωνα με τις έγκυρες επιστημονικές εργασίες, συνημμένως προσα-
γόμενες, βεβαιώνεται ότι είναι δυνατόν να υπάρξει εξ αιτίας των εμβολίων μετάλλαξη στο ανθρώπινο 
DNA με αποτέλεσμα την καταστροφή της ανθρώπινης νοημοσύνης και της ανθρώπινης γενετικής 
ταυτότητας. Αυτή η εκδοχή από μόνη της μας θέτει σε κατάσταση καθολικού συναγερμού προκει-
μένου να προστατευθεί ο άνθρωπος και ο πολιτισμός από μια εγκληματική διεθνή ομάδα υπολειμμέ-
νων πνευματικά ανθρώπων που θεωρούν τον πλανήτη γη και την ανθρωπότητα δικό τους κτήμα και 
ιδιοκτησία όπου μπορούν μέσω της τεχνολογίας να επιβάλλουν τις οποίες δικές των αποφάσεις κα-
ταργώντας κάθε έννοια δικαίου, δημοκρατίας και ελευθερίας των  ανθρώπων. 23. Επίσης, κατόπιν 
των προεκτεθέντων, συντρέχει νόμιμη περίπτωση πλήρους ελέγχου των καταγγελιών μας, ώστε να 
ασκηθεί η προβλεπόμενη ποινική δίωξη κατά των υπευθύνων των ανωτέρω παράνομων και εγκλη-
ματικών πράξεων και παραλείψεων, εν όψει και των αποκρυβέντων επιμελώς στοιχείων από τους 
μηνυόμενους και κυρίως από τον εξ αυτών δέκατου, υπουργού υγείας, ο οποίος, με τη σύμπραξη των 
λοιπών, επιβάλλει, χρησιμοποιώντας την κρατική εξουσία, χωρίς τύψεις συνείδησης, με ιταμότητα, 
τους εμβολιασμούς με τα πειραματικά εμβόλια, ασκώντας εκβιαστική πίεση εις βάρος των αδύναμων 
πολιτών στους οποίους δεν παρέχεται καμιά δυνατότητα ν’ αποφασίσουν για τον εαυτό τους. 24. 
Ειδικότερα, ο δέκατος μηνυόμενος καθώς και οι λοιποί μηνυόμενοι, έκαστος στον τομέα της αρμο-
διότητας και της ευθύνης του, καταχρώμενοι την εξουσία τους, απέκρυψαν και αποκρύπτουν, εκτός 
των άλλων, αλλοιώνοντας την πραγματικότητα και στρεβλώνοντας την αλήθεια, ότι ακόμη και ε-
σχάτως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), κατά την 30.07.2021, διαπίστωσε φονικές 
παρενέργειες των εμβολίων της AstraZeneca και της Johnson and Johnson, αφού εμβολιάστηκαν με 
αυτά εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, οι μηνυόμενοι γνώριζαν, 
γνωρίζουν, απέκρυψαν και αποκρύπτουν ότι πεθαίνουν κατά χιλιάδες οι άνθρωποι από τα πειραμα-

https://dimpenews.com/%25202021%2520/05/31/%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-luc-montagnier-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-2008-%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B4/)
https://dimpenews.com/%25202021%2520/05/31/%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-luc-montagnier-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-2008-%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B4/)
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τικά εμβόλια AstraZeneca, Johnson, Pfizer, Moderna. Ως προς το εμβόλιο της AstraZeneca η επι-
τροπή ασφάλειας του ΕΜΑ παραδέχθηκε ότι προκαλεί το νευρολογικό σύνδρομο Γκιλέν-Μπαρέ και 
οι άνθρωποι αποβιώνουν μέσα σε σπασμούς. Για την περίπτωση του εμβολίου της J&J, το οποίο 
παράγεται από την ελβετική θυγατρική της Janssen, ο ΕΜΑ διαπίστωσε ότι προκαλούν τον θάνατο 
σε άτομα με σύνδρομο διαρροής των τριχοειδών αγγείων. Εξ άλλου, τα  δύο εκ των εμβολίων προ-
καλούν θρόμβους και πτώση των αιμοπεταλίων που οδηγούν τα θύματα στον θάνατο. Το σύνδρομο 
διαρροής τριχοειδών είναι διαταραχή στην οποία το πλάσμα (υγρό) του αίματος διαρρέει από τα 
τριχοειδή αγγεία. Τα συνήθη συμπτώματα είναι πρήξιμο, μεγάλη πτώση της αρτηριακής πίεσης και 
θάνατος. Για τα εμβόλια mRNA (Pfizer, Moderna), ο ΕΜΑ προτείνει ν’ αναγνωριστεί ως παρενέρ-
γεια η μυοκαρδίτιδα και η περικαρδίτιδα. Επί πλέον ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων προτείνει 
να γίνει άμεση επικαιροποίηση στο φυλλάδιο των οδηγιών για τα εμβόλια. Η μυοκαρδίτιδα αναφέ-
ρεται στη φλεγμονή του μυοκαρδίου, δηλαδή του μυϊκού ιστού της καρδιάς και την επακόλουθη 
νέκρωση μυοκαρδιακών κυττάρων. Συχνά μπορεί να μην παρουσιάσει συμπτώματα και να διαδράμει 
υποκλινικά ή απλώς με τα γενικά συμπτώματα της αρχικής ίωσης. Όταν εμφανισθούν συμπτώματα, 
αυτά μπορεί να οφείλονται στη φλεγμονή του μυοκαρδίου και τη μυοκαρδιακή νέκρωση, ή τη συχνά 
ταυτόχρονη φλεγμονή του περικαρδίου, το οποίο περιβάλλει το μυοκάρδιο και συνολικά την καρδιά, 
δηλαδή τη μυοπερικαρδίτιδα. Έτσι, συχνά καρδιαγγειακά συμπτώματα είναι ο πόνος στο στήθος, το 
αίσθημα παλμών ή/και η συγκοπή από ταχυκαρδίες ή αρρυθμίες, η δυσκολία στην αναπνοή, σε κό-
πωση ή ακόμη και εν ηρεμία, τα οιδήματα κάτω άκρων, ενώ συχνά προηγούνται και συστηματικά 
συμπτώματα όπως ο πυρετός, η καταβολή, οι αρθραλγίες, και οι μυαλγίες. Στην έκθεση της ΕΜΑ, 
έως 05.06.2021, καταγράφονται 13.867 θάνατοι και 1.354.336 παρενέργειες συνολικά μετά τη χορή-
γηση τεσσάρων πειραματικών εμβολίων κατά του κορωνοϊού (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, 
Johnson & Johnson), από τις οποίες 683.688 αφορούν σοβαρές βλάβες, που αντιστοιχούν σε πάνω 
από 50% του συνόλου των παρενεργειών [συνοπτικά και αναλυτικά οι παρενέργειες ανά εμβόλιο 1. 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΜΒΟΛΙΟ» ΤΗΣ PFIZER «εμβόλιο» mRNA: 
Tozinameran  (κωδικός BNT162b2, Comirnaty): ΘΑΝΑΤΟΙ: 6.732 – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡ-
ΓΕΙΕΣ: 502.162 (έως 05.06.2021). Αναλυτικά: 140.516 Γενικές διαταραχές και συμβάματα στο ση-
μείο ένεσης - 2.079 θάνατοι, 90.427 διαταραχές νευρικού συστήματος - 692 θάνατοι, 71.816 διατα-
ραχές μυοσκελετικού και συνδετικού ιστού - 84 θάνατοι, 45.616 διαταραχές γαστρεντερικού συστή-
ματος - 332 θάνατοι, 23.678 διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού - 60 θάνατοι, 21.055 ανα-
πνευστικού συστήματος, θώρακα  και μεσοθωρακίου - 777 θάνατοι, 15.632 λοιμώξεις - 711 θάνατοι, 
14.819 διαταραχές αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος - 74 θάνατοι, 12.929 αγγειακές διατα-
ραχές - 251 θάνατοι, 11.782 υπό  έρευνα 260 θάνατοι, 11.018 καρδιακές διαταραχές - 843 θάνατοι, 
8.902 ψυχιατρικές διαταραχές -  99 θάνατοι, 7.119 οφθαλμικές διαταραχές - 17 θάνατοι, 6.146 ωτός 
και του λαβυρίνθου - 3 θάνατοι, 5.552 κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές - 94 θάνατοι, 5.436 
διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος - 32 θάνατοι, 3.730 διαταραχές μεταβολισμού και θρέψης - 
129 θάνατοι, 2.052 αναπαραγωγικού συστήματος και μαστού - 3 θάνατοι, 1.547 νεφρών και ουρο-
φόρων οδών - 103 θάνατοι, 387 διαταραχές υπό έρευνα - 28 θάνατοι, 330 εγκυμοσύνης, λοχείας και 
περιγεννητικές διαταραχές - 11 θάνατοι, 295 νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη, και μη καθορισμένα 
- κύστεις και πολύποδες, (επιδείνωση ή πρόκληση) - 21 θάνατοι, 222 χειρουργικά και ιατρικά συμ-
βάματα - 15 θάνατοι, 216 ενδοκρινικές διαταραχές, 100 διαταραχές που οφείλονται σε προβλήματα 
των προϊόντων, 90 επιπλοκές επί συγγενών, οικογενών και γενετικών διαταραχών - 5 θάνατοι. 2. 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΜΒΟΛΙΟ» ΤΗΣ MODERNA. Πειραματικό «εμβόλιο» 
mRNA: mRNA-1273 (CX-024 414). ΘΑΝΑΤΟΙ: 3.821– ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ: 101.767 
(έως 05.06.2021). Αναλυτικά: 28.047 γενικές διαταραχές και συμβάματα στον τόπο ένεσης - 1.646 
θάνατοι, 17.861 διαταραχές του νευρικού συστήματος - 382 θάνατοι, 12.483 του μυοσκελετικού συ-
στήματος και συνδετικού ιστού - 69 θάνατοι, 8.770 διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος - 
124 θάνατοι, 5.412 δέρματος και του υποδόριου ιστού - 25 θάνατοι, 4.831 διαταραχές αναπνευστι-
κού, θώρακα, μεσοθωρακίου - 365 θάνατοι, 3.333 λοιμώξεις - 219 θάνατοι, 2.292 υπό έρευνα –85 
θάνατοι, 2.850 αγγειακές διαταραχές - 131 θάνατοι, 2.071 ψυχιατρικές διαταραχές - 61 θάνατοι, 
2.822 καρδιακές διαταραχές, 409 θάνατοι, 2.013 κακώσεις, δηλητηριάσεις, επιπλοκές -71 θάνατοι, 
1.826 διαταραχές αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος - 27 θάνατοι, 1.575 οφθαλμολογικές - 5 
θάνατοι, 1.137 διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης - 77 θάνατοι, 1.171 διαταραχές του 
αυτιού και λαβύρινθου, 936 διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος - 5 θάνατοι, 670 νεφρών 
και ουροφόρων οδών - 46 θάνατοι, 352 διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και μαστού - 1 
θάνατος, 311 χειρουργικά και ιατρικά συμβάματα - 33 θάνατοι, 180 διαταραχές του ήπατος - 10 
θάνατοι, 171 εγκυμοσύνης, λοχείας και περιγεννητικής περιόδου - 1 θάνατος, 113 νεοπλάσματα κα-
λοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα – κύστεις και πολύποδες (επιδείνωση ή πρόκληση) - 14 θάνα-
τοι, 64 διαταραχές ενδοκρινικού συστήματος - 1 θάνατος, 31 επιπλοκές επί συγγενών, οικογενών και 
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γενετικών διαταραχών - 2 θάνατοι, 18 λόγω προβληματικών προϊόντων. 3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡ-
ΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΜΒΟΛΙΟ» ΤΗΣ ASTRA ZENECA. Πειραματικό «εμβόλιο»: AZD1222 / 
VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19). ΘΑΝΑΤΟΙ: 2.848 – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
724.457 (έως 05.06.2021). Αναλυτικά: 195.671 γενικές διαταραχές και συμβάματα στο σημείο ένε-
σης - 769 θάνατοι, 155.571 νευρολογικές διαταραχές, 438 θάνατοι, 113.983 μυοσκελετικού συστή-
ματος και συνδετικού ιστού - 30 θάνατοι, 75.897 γαστρεντερικού συστήματος - 129 θάνατοι, 33.090 
δέρματος και υποδόριου ιστού - 18 θάνατοι, 23.942 αναπνευστικού, θώρακα και μεσοθωρακίου - 
322 θάνατοι, 15.657 λοιμώξεις -188 θάνατοι, 14.910 αγγειακές διαταραχές - 197 θάνατοι, 15.030 
υπό έρευνα - 62 θάνατοι, 13.563 ψυχιατρικές διαταραχές - 25 θάνατοι, 11.998 οφθαλμολογικές δια-
ταραχές - 10 θάνατοι, 10.935 καρδιακές διαταραχές - 351 θάνατοι, 9.083 διαταραχές μεταβολισμού 
και θρέψης - 42 θάνατοι, 8.125 διαταραχές αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος - 117 θάνατοι, 
7.746 διαταραχές του ωτός και λαβύρινθου, 6.783 κακώσεις, δηλητηριάσεις, επιπλοκές - 57 θάνατοι, 
4.578 διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού, 2.765 διαταραχές ανοσοποιητικού 
συστήματος - 11 θάνατοι, 2.518 νεφρών και ουροφόρων οδών - 23 θάνατοι, 571 χειρουργικές και 
ιατρικές επιπλοκές - 16 θάνατοι, 450 διάφορες διαταραχές - 24 θάνατοι, 275 νεοπλάσματα καλοήθη, 
κακοήθη και μη καθορισμένα – κύστεις και πολύποδες (επιδείνωση ή πρόκληση) - 8 θάνατοι, 263 
διαταραχές ενδοκρινικού συστήματος - 2 θάνατοι, 190 εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές δια-
ταραχές - 3 θάνατοι, 97 επιπλοκές επί συγγενών, οικογενών και γενετικών διαταραχών - 2 θάνατοι, 
88 διαταραχές λόγω προβλήματος των προϊόντων. 4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΜ-
ΒΟΛΙΟ» ΤΗΣ J&J. Πειραματικό «εμβόλιο»: JANSSEN (AD26.COV2.S) της JOHNSON&JOHN-
SON. ΘΑΝΑΤΟΙ: 466 – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 25.950 (έως 05.06.2021). Αναλυτικά: 
6.643 γενικές διαταραχές και συμβάματα στο σημείο ένεσης - 120 θάνατοι, 5.457 διαταραχές του 
νευρικού συστήματος - 57 θάνατοι, 4.429 μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού - 14 
θάνατοι, 2.389 διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος - 18 θάνατοι, 1.683 διάφορες υπό έρευνα 
- 32 θάνατοι, 1.119 αγγειακές διαταραχές - 54 θάνατοι, 907 αναπνευστικού, θώρακα και μεσοθωρα-
κίου - 37 θάνατοι, 556 διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού - 1 θάνατος, 392 καρδιακές διατα-
ραχές - 48 θάνατοι, 322 λοιμώξεις - 11 θάνατοι, 305 οφθαλμολογικές διαταραχές - 3 θάνατοι, 293 
χειρουργικά και ιατρικά συμβάματα - 23 θάνατοι, 275 ψυχιατρικές διαταραχές - 3 θάνατοι, 267 κα-
κώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές - 7 θάνατοι, 240 διαταραχές αιμοποιητικού και λεμφικού συ-
στήματος - 13 θάνατοι, 140 διαταραχές μεταβολισμού και της θρέψης - 10 θάνατοι, 125 διαταραχές 
του αυτιού και του λαβύρινθου, 102 νεφρών και ουροφόρων οδών - 7 θάνατοι, 85 αναπαραγωγικού 
συστήματος και μαστού, 66 διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, 44 διαταραχές χωρίς περι-
γραφή - 3 θάνατοι, 14 νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα –κύστεις και πολύποδες 
(επιδείνωση), 12 επιπλοκές επί συγγενών, οικογενών και γενετικών διαταραχών - 9 εγκυμοσύνης, 
λοχείας και περιγεννητικές –1 θάνατος, 8 διαταραχές λόγω προβλημάτων των προϊόντων, 6 διατα-
ραχές ενδοκρινικού συστήματος 1 θάνατος]. 25. Καταγγέλλοντας συνεπώς τους υπεύθυνους και συ-
νυπαίτιους δράστες των προπεριγραφεισών πράξεων και παραλείψεων που έβλαψαν και εξακολου-
θούν να βλάπτουν την υγεία και τη ζωή απροσδιόριστου πλήθους προσώπων – θυμάτων της έλλειψης 
της επιβαλλόμενης ενημέρωσης καθώς και της διαπιστωμένης εξακολουθητικής παραπληροφόρησης 
με σκοπό την επιβολή εξαναγκασμένων ιατρικών πράξεων και ήδη εξαναγκασμένων εμβολιασμών 
με τα γνωστά ευρύτερα πειραματικά εμβόλια, αιτούμεθα την κατά τούτων άσκηση της προβλεπόμε-
νης ποινικής δίωξης και την κατά τον νόμο παραδειγματική τιμωρία τους, επειδή δε οι πράξεις και 
παραλείψεις και οι εν γένει ενέργειες των εγκαλουμένων επηρεάζουν και έκαστο από εμάς, δηλώ-
νουμε παράσταση εν προκειμένω για την υποστήριξη της κατηγορίας, κατά τις διατάξεις των άρθρων 
63 επόμ. ΚΠΔ, αιτούμενοι τη διενέργεια των εντεύθεν νομίμων. Συνημμένα προσάγομε τ’ ανωτέρω 
αναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία για την απαιτούμενη πλήρη τεκμηρίωση των διαληφθέντων στην 
προκείμενη μηνυτήρια αναφορά. 26. Ειδικότερα, επισυνάπτονται τα ειδικώς μνημονευόμενα στο ι-
στορικό της μηνυτήριας αναφοράς αποδεικτικά στοιχεία, μαζί με τις αποδείξεις για την εντελέστερη 
μελέτη των αληθώς καταγγελλομένων με την προσήκουσα αποδεικτική τεκμηρίωση. 27. Πληρεξού-
σιο και αντίκλητο διορίζουμε τον δικηγόρο……………. ……..κάτοικο………………ο-
δός……………..ΑΜ 10622 ΔΣΑ αιτούμενοι τη σε εμάς χορήγηση ενός -1- κεκυρωμένου αντιγρά-
φου της προκείμενης μηνυτήριας αναφοράς για πάσα νόμιμη χρήση. Αθήνα, 3η Αυγούστου 2021, 
μετά τιμής, ο εκκαλών». 
 
Αθήνα, 3η Αυγούστου 2021, 
 

ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΕΣ ΕΝΤΟΛΕΙΣ 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 
Ο υπογράφων  δικηγόρος …….  .βεβαιώνω το γνήσιο της 

 υπογραφής των εξουσιοδοτούντων  …………………………….., οι οποίοι 
υπέγραψαν παρουσία μου. 

 
Αθήνα, αυθημερόν, 

η /ο  βεβαι……. δικηγόρος 


