
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

(α΄) κατατίθεται από πλείστους η μηνυτήρια αναφορά κατά των υπαιτίων των 

εμβολιασμών και των εκβιασμών για την επιβολή τους, για την άσκηση πίεσης 

κατά του καθεστώτος των εκβιαστών, 

 

(β΄) υποβάλλεται στον πρωθυπουργό αναφορά με αίτημα την ανάκληση του α-

ντισυνταγματικού και εκβιαστικού νόμου 4820/23.07.2021. Η αναφορά θα χρη-

σιμοποιηθεί στο πλαίσιο των δικαστικών διεκδικήσεων με τον ισχυρισμό ότι, πέ-

ραν της μηνυτήριας αναφοράς, απευθυνθήκαμε νομίμως και προς την κυβέρνηση 

για την αποκατάσταση της νομιμότητας, περιμένοντας ανταπόκριση σύμφωνα με 

το άρθρο 10§ 1 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα του αναφέρεσθαι 

στις αρχές, 

 

(γ΄) σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4820/2021, ο εργαζόμενος 

που τίθεται σε αναστολή της εργασίας του είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δη-

μόσιο θα στείλει αναφορά ή εξώδικο στον εργοδότη με αίτημα τη μη εφαρμογή 

του νόμου από τον εργοδότη, επειδή ο νόμος είναι αντισυνταγματικός και εκβια-

στικός, με την προειδοποίηση ότι έχει ποινικές και αστικές ευθύνες αποζημίωσης 

και εκείνος που εκπροσώπησε τον εργοδότη ή ο ίδιος ο εργοδότης για τη στέρηση 

της εργασίας του εργαζομένου, για την προσβολή και τη μείωση της προσωπικό-

τητάς του και για την ανόρθωση όλων των ζημιών του, υλικών και ηθικών, 

 

(δ΄) προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο, το πολιτικό (Μονομελές Πρωτοδικείο) 

για τους εργαζομένους με σχέση ιδιωτικού δικαίου και στο διοικητικό για τους 

δημοσίους υπαλλήλους, με αίτημα την ακύρωση των συνεπειών που προβλέπει 

ο νόμος 4820/2021 και για την αναγνώριση αποζημίωσης για τη στέρηση της 

εργασίας, 
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(ε΄) παράλληλες μαζικές συγκροτημένες ενέργειες πλήθους συνασπισμένων πο-

λιτών, εκτός κομματικών εξαρτήσεων και επιρροών, για τη διεκδίκηση των δι-

καιωμάτων των εργαζομένων στην τιμή, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία και στο 

δικαίωμα αυτοκαθορισμού, 

 

(στ΄) συνεννόηση με φορείς και ενώσεις πολιτών στις χώρες – μέλη της Ευρω-

παϊκής Ένωσης για τον συντονισμό πλείστων ενεργειών με αναφορά της ΑΜΚΕ 

και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, 

 

(ζ΄) συνεχείς ανακοινώσεις – ενημερώσεις των πολιτών ώστε ν’ αφυπνιστούν με 

επισήμανση τι πρόκειται να συμβεί εναντίον των ελευθεριών και των δικαιωμά-

των τους, μετά από την κατάργηση του δικαιώματος στον αυτοπροσδιορισμό, 

δηλαδή στην αδιανόητη κατάργηση από την κυβέρνηση του δικαιώματος του πο-

λίτη να καθορίζει το ίδιο το σώμα του ως συμπλήρωμα της φτωχοποίησης της 

Χώρας και της θέσπισης αντιλαϊκών μέτρων όπως του πτωχευτικού κώδικα, του 

περιουσιολογίου και των νομοθετημάτων που στηρίζουν την τραπεζική τοκογλυ-

φία, με υπόδειξη του Γεωργίου Ζαβού υφυπουργού οικονομικών (στενού συνερ-

γάτη του Σόρος όπως και ο αδελφός του Στέλιος Ζαβός), και 

 

(η΄) ενεργοποίηση των πολιτών και ειδικά όσων δεν έχουν γνώση των συμβάντων 

και των σχεδιασμών του καθεστώτος, που επιδιώκει και επιτυγχάνει σταδιακά 

την πλήρη υποδούλωση του λαού, με μέσα ολοκληρωτικά, με εκβιάσεις, πρό-

στιμα, στερήσεις δικαιωμάτων, αποκλεισμούς, διώξεις, συκοφαντίες, στοχοποι-

ήσεις και κυρίως με τη φίμωση κάθε αντίθετης φωνής. 

 

 

 


