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Μέρος 1ο. Εισαγωγή  
Η ανάγκη να σταματήσουν οι Δημόσιες Υγειονομικές, Δικαστικές, Υπηρεσίες 
και η Αστυνομία να συμμετέχουν σε Διαρκείς πράξεις Εσχάτης Προδοσίας και 
σε πράξεις πλήρους κατάλυσης της Ελληνικής Εθνικής Κυριαρχίας και 
πράξεις Οικονομικής Ιατρικής και οποίας άλλης μορφής εξόντωσης του 
Ελληνικού λαού.   


Οι καθηγητές Γιώργος Κασιμάτης και Κωνσταντίνος Βαθιώτης, η Ειρηνοδίκης  Αργυρώ Τέγουτζικ και 
πολλοί άλλοι Έλληνες επιστήμονες, ο αλλά και διεθνούς κύρους νομικοί και επιστήμονες όπως  ο 
Γερμανός δικηγόρος Reiner Fullmich, Ο γάλλος Νομπελίστας Λουκ Μοντανιέ, ο Έλληνας 
επιδημιολόγος Ιωάννης Ιωαννίδης, ο Έλληνας καθηγητής Ιωάννης Καλαμπόκας, ο γάλος  Καθηγητή 
Fourtillan ο Γερμανός καθηγητής Sucharit Bhakdi, ο Εβραίος καθηγητής Vernon Coleman και πολλοί 
άλλοι επιστήμονες διεθνούς κύρους επισημαίνουν με αναμφισβήτητο τρόπο,  
1) την πλήρη αντισυνταγματικότητα και εγκληματικότητα των μέτρων της πανδημίας και των 

δανειακών συμβάσεων που μας έφεραν ως Έλληνες πολίτες εδώ στο χείλος του γκρεμού και 
2) την προκατασκευασμένη, προσχεδιασμένη και καλώς σκηνοθετημένη ψευδή πανδημία. 
3) Την  απειλεί όλης της ανθρωπότητας αφού τα ανασφαλή εμβόλια και οι πιθανές μεταλλάξεις και 

παρενέργειες των μπορούν να αφανίσουν το ανθρώπινο είδος όπως το γνωρίζουμε και να 
εξολοθρεύσουν πολύ μεγάλο μέρος από τον πληθυσμό της γης. 

(https://www.youtube.com/watch?v=4nKVAtOza9Q)


(https://dimpenews.com/2021/05/31/καθηγητής-luc-montagnier-νόμπελ-ιατρικής-2008-σκανδ/)

(https://www.brighteon.com/e07e4774-4554-496b-b404-a81391ed9c01) 

(https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2021/05/sars-cov-2-sos.html) 
(https://youtu.be/3QpiUKvBdVc) 
(https://youtu.be/dZtDquQUEfU) 
(https://youtu.be/-CCIoE9UMlE) 
(https://youtu.be/Rd0UU7_Rov8) 
(https://youtu.be/N8hW2ULmHug) 
(https://youtu.be/WbWJ4xIPAkA) 

(https://www.brighteon.com/628bbdf2-479e-4fe4-b408-7ca82535b028) 
(https://rumble.com/vgiwqz-27756107.html) 
(https://www.brighteon.com/089486ee-7a1f-4ffe-a696-2097314b38f2) 

(https://newtube.app/fake_pandemic/PGKwsd8) 
(https://fytro.wordpress.com/2021/04/28/προειδοποιηση-η-μετα-ανάλυση-65-μελετών/) 

(https://www.brighteon.com/c3daa86d-4768-4f6e-b91a-aaf936a2dbec) 
(http://oimos-athina.blogspot.com/2021/03/blog-post_30.html) 
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https://youtu.be/-CCIoE9UMlE
https://youtu.be/Rd0UU7_Rov8
https://youtu.be/N8hW2ULmHug
https://youtu.be/WbWJ4xIPAkA
https://www.brighteon.com/628bbdf2-479e-4fe4-b408-7ca82535b028
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https://fytro.wordpress.com/2021/04/28/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7-65-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD/
https://www.brighteon.com/c3daa86d-4768-4f6e-b91a-aaf936a2dbec
http://oimos-athina.blogspot.com/2021/03/blog-post_30.html


(https://youtu.be/9nfiygKdFtI) 
(https://youtu.be/PiBmKGbIwbw) 

(https://thenewamerican.com/covid-shots-to-decimate-world-population-warns-dr-bhakdi/) 
(https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2021/04/mike-yeadon-pfizer.html) 
(https://youtu.be/Rd0UU7_Rov8) 
(https://youtu.be/Ulds4L-y2A4) 
(https://youtu.be/V-kfCV80wfE) 
(https://youtu.be/ujVuiFnjm84) 
(https://youtu.be/DuBZJQmIgh0) 
(https://attikanea.info/ιστορικησ-σημασια-μερα-βομβα-μετατον/) 
(https://www.kontrabandafreepress.com/oli-i-alithia-gia-ton-covid-19)  
(https://www.eyewideopen.org/?p=741) 
(http://d.p.h.free.fr/covid19/) 
(https://www.diktyoellinismou.gr/porisma/) 
(https://sciencebasedmedicine.org/can-mrna-based-covid-19-vaccines-cause-prion-disease/) 
(https://kanenazori.com/2021/04/14/genetistis_proeidopoiei_gia_metallakseis_apo_ta_mrna_emvolia/) 
(https://www.pronews.gr/ygeia/980127_epistoli-iatrodikaston-stin-kyvernisi-amfisvitoyn-toys-
thanatoys-apo-covid-19-den). 
(https://www.diktyoellinismou.gr/wp-content/uploads/2021/04/ΕΛΕΥΘΕΡΗ-ΩΡΑ-ΕΝΘΕΤΟ-ΤΡΙΤΗΣ-2-
ΜΑΡΤΙΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΜΕΛΕΤΗΣ-ΓΙΑ-COVID-19.pdf) 

Τα εμβόλια του κορωνοϊού ενδεχωμένως εξαφανίσουν το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας 
όπως εξηγούν διεθνούς κύρους επιστήμονες. Ίσως έχει σχεδιαστεί η μαζικότερη δολοφονία και 
εξολόθρευση ανθρώπων από τις φαρμακοβιομηχανίες των εμβολίων και των φιλανθρώπων 
βαθύπλουτων που πριν 20 χρόνια σχεδίασαν την μείωση του πληθυσμού της γης στο 1/3. Ουδείς 
μπορεί να μιλήσει ασφαλώς για εμβόλια που δεν έχουν δοκιμαστεί επαρκώς πριν δοθούν στους 
ανθρώπους. Ακόμη δεν γνωρίζουμε τι έχει ετοιμαστεί για τον ανυποψίαστο κόσμο και ιδίως τους 
Έλληνες που είναι καθηλωμένοι στις τηλεοράσεις και δέχονται ανυποψίαστοι την θανατηφόρο 
πανδημία του τρόμου της πλαστογράφησης της αλήθειας και του ψεύδους που πηγάζει από τα 
ελληνικά συστημικά κανάλια και από το συστημικό περιβάλλον μιας εγκληματικής και 
αντισυνταγματικής κυβέρνησης. Επιστήμονες μας προειδοποιούν σαφώς για την επικινδυνότητα των 
εμβολίων και των μέτρων. 

(https://youtu.be/KeGuZ9T7XOU) 
(https://youtu.be/Ulds4L-y2A4) 
(https://youtu.be/LfjWimrdhFY) 
(https://youtu.be/6MFTQwLov5Y) 
(https://www.eyewideopen.org/?p=741) 
(https://youtu.be/hulwIrX4ms4) 
(https://youtu.be/FhajDM_I4OM) 
(https://www.brighteon.com/b63e7941-985c-4e53-95d6-08d339bcc3a6) 
(https://sciencebasedmedicine.org/can-mrna-based-covid-19-vaccines-cause-prion-disease/) 

Κάποιοι σήμερα, αφού σχεδίασαν την πανδημία η καλύτερα σειρά πανδημιών και σειρά εμβολίων, 
που θα διαλύσουν όλη την ανθρωπότητα και θα οδηγήσουν σε κατάρρευση τον πολιτισμό,  
συγχρόνως οραματίζονται να τροποποιήσουν το ανθρώπινο είδος. Αυτό είναι ένα νεοναζιστικό 
όραμα σε πλήρη αντίθεση με το ίδιο το Σύνταγμα το οποίο με το άρθρο 5 προστατεύει την γενετική 
ταυτότητα του ανθρώπου. Τα εμβόλια του κορωνοϊού είναι σαφώς εμβόλια γενετικής μηχανικής που 
ουδείς μπορεί να βεβαιώσει πως δεν επιφέρουν γενετικές τροποποιήσεις του ανθρώπινου όντος.    
«Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει 
τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων» Στο ίδιο άρθρο 
προστατεύεται η πλήρης ελευθερία του ατόμου από μέτρα εγκλεισμού ιατρικές πράξεις κλπ. 
(https://www.kontrabandafreepress.com/oli-i-alithia-gia-ton-covid-19) 
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https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2021/04/mike-yeadon-pfizer.html
https://youtu.be/Rd0UU7_Rov8
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https://youtu.be/Ulds4L-y2A4
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https://www.eyewideopen.org/?p=741
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https://www.kontrabandafreepress.com/oli-i-alithia-gia-ton-covid-19


(https://www.lawspot.gr/node/29826) 
(https://youtu.be/i_JaSZzkaro),  
(https://sciencebasedmedicine.org/can-mrna-based-covid-19-vaccines-cause-prion-disease/) 

Αστυνομία, Στρατός, Δικαιοσύνη, Εκκλησία, Δικηγόροι, ιατρικοί σύλλογοι, εκπαιδευτικοί , γονείς, 
απλοί πολίτες, ως επιστήμονες σε όλους εσάς, σάς κρούομε τον κώδωνα του κινδύνου. Μην 
συνεργάζεστε με την κρατική νεοναζιστική εγκληματική μαφία που μας οδηγεί στον όλεθρο και την 
καταστροφή. Να γνωρίζετε όλοι, πως άρχισε ο φαύλος κύκλος των εμβολίων και η δολοφονία τόσο 
των Ελλήνων αλλά και όλης της ανθρωπότητας . Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δολοφονεί τους Έλληνες 
εν ψυχρώ. Σβήνουν την φωτιά ρίχνοντας βενζίνη. Το έγκλημα ειδεχθές. Τα υποχρεωτικά εμβόλια 
αλλά και η νέα φύση των εμβολίων άνοιξαν τον ασκό του Αιώλου. Επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει 
πως τα RNA εμβόλια θα προκαλέσουν επικίνδυνες μεταλλάξεις του ιού που θα φονεύσουν 
εκατομμύρια ανθρώπων. Ήδη ζούμε τον εφιάλτες αυτό που υποπτευόμαστε. Το υγειονομικό 
προσωπικό των νοσοκομείων ασθενεί σαφώς εξαιτίας των εμβολίων, ενώ έχουμε σοβαρές 
παρενέργειες και θανάτους. Επείγει να ξυπνήσει η Δικαιοσύνη και να προστατέψει τον λαό πριν να 
είναι πολύ αργά. Πρέπει να κληθούν σε δίκη όλοι οι υπεύθυνοι. Πολιτικοί, σύμβουλοι, ιατροί, 
λοιμοξιολόγοι, δημοσιογράφοι κλπ. Γάλλοι επιστήμονες καταγγέλουν πως έχουμε  επίθεση εναντίον 
της ανθρωπότητας μέσω βιομηχανίας τεχνητών ιών και εμβόλια φραγκεσταϊν που μπορεί να οδηγούν 
ακόμη και σε λύσσα, (όπως απεδείχθη από πειράματα σε ζώα), νανοσωματίδια μέσω των εμβολίων  
στο ανθρώπινο σώμα που ανιχνεύονται από το 5G, πλήρης έλεγχος των ανθρώπων, έλεγχος των 
παιδιών, καταστροφή του πολιτισμού, νέα τάξη πραγμάτων, νέος μεσαίωνας, έλεγχος τροφίμων, 
ενέργειας, πληροφορίας, ένας πλανήτης σε χάος και πλήρης έλεγχος των πάντων με τεχνητή 
νοημοσύνη,  επιχειρούμενη μέσω εμβολίων μετάλλαξη του ανθρώπινου είδους σε ζωώδη κατάσταση 
(μετααθρωπισμός).  Αλγόριθμοι και όχι άνθρωποι αποφασίζουν για τα αιτία του θανάτου. Άρα όλα 
στον αέρα και όλα σκηνοθετημένα με αλγόριθμους που καθορίζονται από την ντόπια και διεθνή 
μαφία ελίτ που δολοφονεί τους Έλληνες και Τους ανθρώπους γενικότερα.  
(https://www.eyewideopen.org/?p=741) 
(http://d.p.h.free.fr/covid19/) 
(https://youtu.be/LfjWimrdhFY) 
(https://youtu.be/qMr_Fi29rl4), https://zoidosia.blogspot.com/2021/01/pfizer-rockfeller-ny-e.html) 
(https://zoidosia.blogspot.com/2021/03/covid.html) 
(https://dimpenews.com/2021/04/01/διοικητικό-δικαστήριο-βιέννης-η-πολι/) 
(https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05) 
(https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxguCuk9bvAhUCiYsKHX
NHCWIQFjACegQIDRAD&url=https%3A%2F%2Fs56fbd84d0e131e9b.jimcontent.com%2Fdownload%
2Fversion%2F1606870652%2Fmodule%2F9033912514%2Fname%2FWodarg_Yeadon_EMA_Petition_
Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_signed_with_Exhibits_geschw%25C3%25A4rzt.pdf&usg=AOvVaw2p
hnTw2TjH6mUy0zacwi7p) 

Ζούμε ένα καλά προσχεδιασμένο από κάθε άποψη έγκλημα τελικής εξόντωσης, με πολλά ενδιάμεσα  
βήματα, όλων  των Ελλήνων στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς και της ανθρωπότητας όλης προσφάτως. 
Μάλιστα παρουσιάζεται τόσο καλά καμουφλαρισμένο αυτό το έγκλημα ώστε ο ελληνικός λαός 
εξαπατώμενος από τα ΜΜΕ το αποδέχεται ως προάσπιση της δημόσιας υγείας του και οποίας άλλης 
μορφής συγκάλλειψης. Ο Νόμος 4682 που είχε ψηφιστεί στην ελληνική Βουλή πολύ πριν την κήρυξη 
πανδημίας χωρίς ουδεμία αντίδραση από την αντιπολίτευση και προβλέπει υποχρεωτικές ιατρικές 
πράξεις και «ιατρική φυλάκιση» καθώς Και υποχρεωτική θεραπεία των αντιφρονούντων, αποδεικνύει 
σαφώς το προσχεδιασμένο όλων όσων  συμβαίνουν αυτόν τον καιρό. Από τα παιδιά μέχρι τους 
γέρους όλοι οι Έλληνες ανεξαιρέτως  θα υπόκεινται σε υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις βάσει αυτού 
το ναζιστικού νομοθετήματος. Καταργείται έτσι στην Ελλάδα το Σύνταγμα, η Δημοκρατία τα 
Δικαιώματα και η Ελευθερία του ανθρώπου. Ακόμη και αν πεθαίνουμε όπως έχει αρχίσει να συμβαίνει 
από τα υποχρεωτικά εμβόλια θα πρέπει να υπακούσουμε σε αντισυνταγματικούς και απάνθρωπους 
νόμους που ξυπνούν τον εφυάλτες του Χιτλερικού ναζισμού και του Λενινο- Σταλινικού  Σοβιετισμού,   

(https://omonomo.gr/Το%20εγκλημα%20που%20ψηφισαν%20και%20οι%20300.html),  
((https://youtu.be/oo-JITmgaXc),(http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?
args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P5OWwpZhAcvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAG
CF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5UkHEKavWyL4FoKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijG8VB
uevK1NpifRlu8WictCCOd-x8KjeS55c9KDzRyQD). (https://katohika.gr/ellada/vomva-apo-to-ypourgeio-
ygeias-kanada-maskes-mias-chrisis-vrethikan-na-periechoun-mia-toksiki-ousia-pou-moiazei-me-
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amianto-kai-katastrefei-tous-pnevmones/), (https://www.epithesiellinwn-a120s.com/post/μπορουν-να-
μας-επιβαλλουν-μασκα-τεστ-εμβολιο-τι-λεει-ο-νομος) 

Με την Δήλωση μας αυτή θελουμε να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον αυτού 
τούτου του Ελληνικού κράτους και του Ελληνικού λαού. Ακόμη θέλουμε να καλέσουμε όλες τις 
δημόσιες υπηρεσίες, Αστυνομία, Στρατό, Εκκλησία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιστημονικές και 
επιχειρηματικές-επαγγελματικές  ενώσεις και όποιον άλλο έλληνα πολίτη και δημόσιο υπάλληλο να 
εργαστούν για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και του Συντάγματος και να σταματήσουν άμεσα 
να ενεργούν εναντίον του Ελληνικού Λαού υπακούοντας σε αντισυνταγματικές κυβερνήσεις και 
εκτελώντας αντισυνταγματικές εντολές και νόμους. 

Το έγκλημα των μέτρων της δήθεν  πανδημίας φαίνεται αμέσως από τα στατιστικά δεδομένα των 
τελευταίων μηνών. Διότι αμέσως μετά την καθιέρωση σκληρού εγκλεισμού και της γελοίας και 
εγκληματικής μασκοφορίας (https://www.cnn.gr/ellada/story/239562/koronoios-se-poies-perioxes-
tithentai-se-isxy-ta-nea-metra) τον Οκτώβριο του 2020 οδήγησε σε κατακόρυφη άνοδο των θανάτων  
(https://youtu.be/yFXDySxKgwY), όπως ακριβώς το είχαν προβλέψει διαπρεπείς επιστήμονες,  
(https://youtu.be/hJki9Z8KJH8), οι οποίοι ουδόλως εισακούστηκαν από την εγκληματική αυτή 
ελληνική κυβέρνηση που οδηγεί τον ελληνικό λαό ως πρόβατα επι σφαγή με την συνέργεια 
επιστημονικών επιτροπών και δημοσίων υπηρεσιών όπως  η Αστυνομία, η Δικαιοσύνη αλλά και 
πνευματικών ιδρυμάτων όπως η εκκλησιαστική ιεραρχία. Αλλά και τα εμβόλια προβλέπεται πως θα 
προκαλέσουν πολύ περισσότερους θανάτους από τον κορωνοϊό στον οποίο χρεώνονται όλοι θάνατοι 
γρίπης και λοιπών υποκειμένων νοσημάτων, (https://www.brighteon.com/b04004be-de48-44e6-bc65-
a3bbdecb8026). 

(https://www.diktyoellinismou.gr/synentefksi-tou-germanou-kathigiti-sucharit-bhakdi-ston-
afstriako-dimosiografo-ferdinand-wegscheider-gia-ta-metra-kata-tou-covid-19/), (https://youtu.be/
Ossq1tmCw-Y). Ήδη επιστημονικές μελέτες τεκμηριώνουν επιστημονικά την αιτία των θανάτων από 
τα εμβόλια (https://www.researchsquare.com/article/rs-362354/v1). 

Αν λειτουργούσε αμερόληπτα η δικαιοσύνη ο κ. Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του θα ήσαν τώρα 
φυλακή διότι ασκούν δολοφονικές ιατρικές ενέργειες στον Ελληνικό λαό. Το ίδιο με τους κ. 
Παπανδρέου Σαμαρά, Παπαδήμος Τσίπρας με τις δολοφονικές Δανειακές Συμβάσεις των, την 
προδοτική συνθήκη των Πρεσπών και την εξόντωση και την αντικατάσταση των Ελλήνων με 
αλλοεθνείς. Επιστήμονες κρούουν διαρκώς τον κίνδυνο όλης της ανθρωπότητας από τα νέα εμβόλια, 
χάριν των οποίων επινοήθηκε και σκηνοθετήθηκε η παρούσα πανδημία,  (https://www.zougla.gr/
kosmos/article/salo-exi-prokalesi-ar8ro-galou-limoksiologou-gia-tous-kindinous-metalaksis-tou-
an8ropinou-dna-apo-to-emvolio), (https://youtu.be/4uo2KGiSjrw), (https://youtu.be/U3c_1VNvyyo), 
(https://youtu.be/5CNnI9HBKBQ), (αhttps://youtu.be/N8hW2ULmHug). 

Αλλά ακόμα ποιο λυπηρό είναι η εντολή σε όλους τους πολίτες να φοράνε μάσκα παντού κάτι  που 
παραβιάζει ακόμα και νόμους της ιατρικής νομοθεσίας αλλά και την αξιοπρέπεια όλων μας. 
Μάλιστα νεότερα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν πως οι μάσκες είναι αιτία λοιμώξεων και 
θανάτων άσχετα με τον κορωνοϊό και πως αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα του 
ανθρώπου εμποδίζοντας την επαρκή ροή οξυγόνου στους πνεύμονες αλλά και λειτουργώντας ως 
πολλαπλασιαστές μικροβίων που τα επαναεισπνέουμε. Διότι ο πολλαπλασιασμός των ακίνδυνων 
μικροβίων που εκπνέουμε όταν πολλαπλασιαστούν γίνονται άκρως επικίνδυνα και θανατηφόρα. 
Για αυτό είναι σαφές πως τα μέτρα αυτά της μάσκας, του εγκλεισμού  και των υποχρεωτικών 
εμβολίων είναι ακριβώς η αιτία περίεργης και ασυνήθους εκτίναξης των θανάτων τέλος του 2020 
αντίθετα από τους θανάτους στις αρχές του 2020 χωρίς την επιβολή μέτρων  (https://tvxs.gr/news/
ellada/oi-thanatoi-apo-tin-pandimia-fainetai-pos-einai-perissoteroi-apo-aytoys-poy-gnorizoyme), 
(https://www.statistics.gr/documents/20181/6786fce3-3441-0a3f-a03f-77bc3babc3f2).(https://
www.epithesiellinwn-a120s.com/post/µπορουν-να-µας-επιβαλλουν-µασκα-τεστ-εµβολιο-τι-λεει-ο-νοµος) 

Βοά πλέον όλος ο κόσμος πως η πανδημία αυτή είναι ένα σκηνοθετημένο ψεύδος προκειμένου να 
οδηγηθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα στην περίφημη επανεκίνηση της ιστορίας και την εγκαθίδρυση 
μιας νέας παγκόσμιας τάξης δηλαδή παγκόσμιας φυλακής οργουελικού τύπου όπως αποδεικνύουν 
νομπελίστες και λοιποί διαπρεπείς επιστήμονες  
(https://youtu.be/6MFTQwLov5Y),  
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(https://youtu.be/tYpaZrdZeyo),  
(https://www.brighteon.com/8fea13ce-5f66-4929-8a23-8966720a28c4)  
Μάλιστα το έγκλημα που πρέπει να ελεχθεί αυτεπάγγελτα από την Ελληνική Δικαιοσύνη είναι του 
κατά πόσον τα στατιστικά στοιχεία της πανδημίας στην Ελλάδα είναι επιστημονικώς έγκυρα ή 
παραποιημένα, αλλά και κατά-όσον ακολουθούνται όντως πρωτόκολλα θανάτου όπως καταγγέλει 
ο δικηγόρος Νίκος Αντωνιάδης 

 (https://youtu.be/2l1CqSSbPCc) 
(https://youtu.be/ZDp57jADTjQ)

Ήδη η Ευρώπη έχει ξεκινήσει να αποδομεί όλο το αφήγημα και την ανθρωποκτόνο σκηνοθεσία της 
πανδημίας"
(https://youtu.be/Ulds4L-y2A4)
(https://cormandrostenreview.com/report/)
(https://www.cnbc.com/2020/12/15/fda-staff-recommends-watching-for-bells-palsy-in-moderna-and-
pfizer-vaccine-recipients.html)
(https://attikanea.info/γκρεμιζεται-το-οικοδομημα-π-ο-υ-wef-γκεϊτ/)

 Ο ίδιος ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Σ. Τσιόδρας βεβαιώνει πως η γρίπη είναι επίσης 
πανδημία και πως δηλώνονταν θάνατοι από κορονοϊό αρκεί να ήσαν με κορωνοϊό παραβιάζοντας 
επίσημα κάθε επιστημονική δεοντολογία, (https://youtu.be/xI8Z62jImjo),(https://youtu.be/
T2poGT7fKvs), δηλώνοντας σαφώς, στα ΜΜΕ ότι μετράμε όλους τους θανάτους με covid19 
άσχετα από τι πέθανε ο καθένας. Επίσης  και από τα αποτελέσματα των rapid test που πάρα 
πολλοί γιατροί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχουν εξηγήσει ότι είναι τελείως αναξιόπιστα και 
ίσως καρκινογόνα από εδώ και πέρα σας δηλώνουμε πως  έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε  ως 
νοήμονα όντα πότε πρέπει να βάζουμε μάσκα, γιατί έχουμε την κρίση και την λογική να κρίνουμε 
από μόνοι μας και όχι να χρειάζεται το κράτος να πληρώσει από τα λεφτά των πολιτών στα 
κανάλια 40 εκατομμύρια € περίπου για να μας πει με όλον αυτόν το τρομοκρατικό τρόπο τι να 
κάνουμε. 

Για όλα αυτά θα πρέπει να τρέξουν όλοι οι λογικοί άνθρωποι,  αστυνομικοί δικαστικοί, επιστήμονες, 
στρατιωτικοί  εκκλησιαστικοί, δημοσιογράφοι.  δημόσιοι υπάλληλοι και όσοι άλλοι να εμποδίσουν το 
κακό  και να αντισταθούν στα σχέδια της νέας παγκόσμιας τάξης που επιδιώκει την πλήρη εξαφάνιση 
του πολιτισμού, της δημοκρατίας, των συνταγμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οτιδήποτε 
άλλο θυμίζει πολιτισμένο κόσμο.  Στην ουσία θέλουν να επιβάλλουν το χάος προκειμένου να 
επιβληθούν κάποιοι ως οι μόνοι κυρίαρχοι του πλανήτη και της ανθρωπότητας. Την οποία 
ανθρωπότητα θέλουν να την ελένξουν πλήρως και με κάθε τρόπο. Για αυτό όσοι δεν κατανοούν που 
βρίσκεται σήμερα η ανθρωπότητα δηλαδή σε έναν νέο είδος ιατρικού και βιολογικού πολέμου, που 
εγκυμονεί την εξαφάνιση του πολιτισμένου κόσμου, (https://youtu.be/2fi26uHUFeg) είναι τα πιο 
τραγικά θύματα αυτού το άτυπου πολέμου. 

 Η Ελλάδα είναι η μήτρα του πολιτισμού. Για αυτό ο διαχρονικός Ελληνικός και Ορθόδοξος 
πολιτισμός είναι η μόνη Αληθής Φιλάνθρωπη Ειρηνική  και Δίκαιη Παγκοσμιοποίηση.  Σήμερα στην 
Ελλάδα και διεθνώς προωθείται ένα έγκλημα κατά των Ελλήνων και κατά της ανθρωπότητας μέσω 
της σκηνοθετημένης πανδημίας του κορωνοϊού.  Στην Ελλάδα όμως  το έγκλημα αυτό ξεκίνησε την 
δεκαετία του 2000 και αποσκοπεί στην φυσική πνευματική πολιτιστική οικονομική αλλά και πολιτική 
εξόντωση των Ελλήνων. Η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα εγκληματεί κατά του εαυτού της διότι σύρεται 
από μια άρρωστη ομάδα πολιτικών και κομμάτων στην πλήρη αδρανοποίηση της και τύφλωση της να 
βλέπει και να εμποδίζει το πολιτικά παράνομο και το αντισυνταγματικό. Το εθνικό αυτό και πολιτικό  
έγκλημα, ολοκληρούμενο μέσα σε δέκα χρόνια, κατέληξε υπό την εγκληματική επίσης ανοχή της 
Δικαιοσύνης, σε Εσχάτη Προδοσία που ακόμη εκκρεμεί η εκδίκαση του,    
(https://youtu.be/IbX3KdNOShM), (https://youtu.be/StF8wwefpQM), (https://zoidosia.blogspot.com/2015/06/
blog-post_5.html),   (https://www.dsa.gr/ψηφιακές-εκδόσεις-δσα/η-δανειακή-σύμβαση-μεταξύ-ελλάδας-κρατών-
μελών-ευρωζώνης-και-η-εθνική-μας-κυρι),  (https://youtu.be/1y-jcsWcbnk),  (https://www.lawspot.gr/nomikes-
plirofories/nomothesia/n-4619-2019/arthro-134-poinikos-kodikas-nomos-4619-2019-eshati), (https://
filologos10.wordpress.com/2011/12/20/ανακοινωση-στην-βουλη-των-ελληνων-τησ/ ) , (https://
www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/8348274.pdf), (https://
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stoxasmos-politikh.blogspot.com/2011/10/blog-post_8826.html), (https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/
2263073/ekthesi-chastouki-apo-anexartito-empirognomona-tou-oie-gia-tin-ellada). 

Το ιστορικό του εγκλήματος έσχατης προδοσίας για το οποίο θα έπρεπε επανειλημένα να επιλειφθει 
η ελληνική Δικαιοσύνη είναι: 1. παραπαοίηση οικονομικών στοιχείων για να μπει η Ελλάδα στην 
ευρωζώνη, (https://www.kathimerini.gr/economy/local/751914/gkampriel-me-parapoiisi-stoicheion-
petyche-tin-entaxi-tis-i-ellada-stin-one/). 2. Αντισυνταγματική διαχείρηση του τραπεζικού χρέους 
(https://eleftheria.com.gr/αιτια-τησ-συστασησ/), 3. Παραποίηση στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ,Η Ζωή Γεωργαντά 
της ΕΛΣΤΑΤ μας ενημερώνει ότι το έλλειμμα στις 2 Οκτωβρίου του 2009 επισήμως δηλώθηκε 6%, 5 
ημέρες αργότερα το έλλειμμα έγινε 12%, και λίγες ημέρες πριν το ΔΝΤ (Απρίλιο 2010) το έλλειμμα 
έγινε 13.6%, (https://youtu.be/WE9m9Nj89pY), (https://youtu.be/QnXdFY9Zgdo), (https://newpost.gr/
ellada/551078/areios-pagos-na-parapemfthei-gia-kakoyrghma-o-gewrgioy-ths-elstat-gia-thn-
parapoihsh-twn-stoixeiwn-gia-to-elleimma) 
4. Δανειακές Συμβάσεις με πλήρη εκχώρηση Εθνικής Κυριαρχίας,(https://youtu.be/Fgs4es1I_Ak), 5. 
κορύφωση του Εγκλήματος με παραχώρηση εθνικών ονομάτων, 6.Ολοκλήρωση του εγκλήματος 
πρώτον με αντικατάσταση των Ελλήνων στην Ελλάδα με μουσουλμανικούς κυρίως πληθυσμούς και 
δεύτερον με σκηνοθετημένη πανδημία και δολοφονικά μέτρα εγκλεισμού που γίνονται αιτία μαζικών 
θανάτων πολύ περισσότερο από τον ίδιο τον κορωνοϊό. (https://www.diktyoellinismou.gr/porisma/)  
7. Η ταφόπλακα στον ελληνικό λαό τα υποχρεωτικά και επιστημονικώς ανασφαλή εμβόλια όπου 
όπως προβλέπουν διεθνούς κύρους επιστήμονες θα προκύψουν πολλές χιλιάδες νεκρών  ή και 
εκατομμύρια. Η δε επιβολή μάλιστα εμβολίων και λοιπών μέτρων από το νηπιαγωγείο εγκαινιάζει  την 
εποχή της πλήρους εξαφάνισης της δημοκρατίας στην Ελλάδα δήθεν χάριν της δημόσιας υγείας. 

Έτσι με σκηνοθετημένες και Ψευδείς Πανδημίες, με Ιατρική Τρομοκρατία κα Ιατρική Χούντα, με 
υποχρεωτικά και θανατηφόρα εμβόλια, με  καταστροφικά για την δημόσια υγεία Μέτρα Εγκλεισμού,  
με Πτωχευτικού Νόμους, με Ανοχή και Ενθάρρυνση της Παράνομης Μετανάστευσης, με Προδοτικές 
Διεθνείς Συμβάσεις Πρεσπών και Δανειακές, με σχεδιασμένη καταστροφή της Ελληνικής Οικονομίας 
και της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας,  με διαρκή παράδοση ελληνικής κυριαρχίας και όσα άλλα, 
σαφώς ζούμε μια σύγρονη Γενοκτονία των Ελλήνων μέσα στην ίδια την Πατρίδα τους.  

Η Αστυνομία, ο Στρατός, η Δικαιοσύνη,  η Εκκλησία και κάθε άλλη οργανωμένη δημόσια ή ιδιωτική 
μορφή της ελληνικής κοινωνίας έχουν ηθικό και εθνικό χρέος να προστατεύσουν και να σώσουν τον 
Ελληνικό Λαό της Ελληνική Δημοκρατία και τον Ελληνικό Πολιτισμό. Με την Δήλωση μας αυτή 
καθιστούμε ως Έλληνες Πολίτες υπεύθυνους  όλους όσους μετέχουν σε Δημόσιες Υπηρεσίες, ως 
ανώτερο η κατώτερο διοικητικό προσωπικό και ενεργούν εναντίον του Συντάγματος,  να 
σταματήσουν άμεσα να συμπράττουν με ις προδοτικές και μνημονιακές κυβερνήσεις που ευθύνονται 
για αυτή την συνολική εθνικη καταστροφή     
και γενοκτονία των Ελλήνων μέσα στην ίδια την πατρίδα των. 

Όπως αποδεικνύουμε εδώ ακολουθώντας τον καθηγητή Κασιμάτη και άλλους έγκριτους και διεθνούς 
κύρους επιστήμονες και με κάθε επιστημονική πληρότητα, σαφώς το Σύνταγμα της Ελλάδος, η 
Ελληνική Κυριαρχία και όλο το Ελληνικό Κράτος έχουν αφανώς αλλά πραγματικώς καταλυθεί και 
υποδουλωθεί για άγνωστο και απροσδιόριστο χρόνο μέσω των Δανειακών Συμβάσεων και των 
Μνημονίων.   

Με την Δήλωση μας αυτή Υπέρ του Συντάγματος θέλουμε να ενώσουμε όλους τους Έλληνες 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για να εφαρμόσουν αλλά και να επαναφέρουν στην Ελλάδα, 
ενωμένοι όλοι μαζί και ένας ένας χωριστά,  το Σύνταγμα το Δίκαιο και την Δημοκρατία. Επειδή δε 
όλα αυτά είναι ιερά και όσια για την Ελληνική Πολιτεία για αυτό και η δήλωση μας αυτή μπορεί 
εάν θέλει να ονομάζεται και «Ιερά Δήλωσις»  υπέρ του Συντάγματος.  

Δεν θελουμε ουδόλως με την δήλωση μας αυτή  να διχάσουμε και να χωρίσουμε τους Έλληνες με 
το Μίσος και την Έχθρα. Όλως αντιθέτως Επιθυμούμε όλοι ο Έλληνες πλούσιοι η φτωχοί, 
εργάτες, επιστήμονες, γυναίκες, άνδρες, νέοι, λαϊκοί και κληρικοί, αστυνομικοί, στρατιωτικοί, 
δικαστικοί, εφοριακοί, ανεξαρτήτως πίστης η καταγωγής, να ενωθούν με Φιλία Αληθή, εν Αγάπη, 
εν Δικαιοσύνη, σε μια πραγματική Ελληνική και Ορθόδοξη Δημοκρατία, όπου όλοι είναι Ίσοι 
μεταξύ Ίσων. Θελουμε δηλαδή με αυτή την Δήλωση μας να συμβάλουμε αληθώς στην Ενότητα 
όλων των Ελλήνων ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και θέσης.  

https://stoxasmos-politikh.blogspot.com/2011/10/blog-post_8826.html
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/2263073/ekthesi-chastouki-apo-anexartito-empirognomona-tou-oie-gia-tin-ellada
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/2263073/ekthesi-chastouki-apo-anexartito-empirognomona-tou-oie-gia-tin-ellada
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/2263073/ekthesi-chastouki-apo-anexartito-empirognomona-tou-oie-gia-tin-ellada
https://www.kathimerini.gr/economy/local/751914/gkampriel-me-parapoiisi-stoicheion-petyche-tin-entaxi-tis-i-ellada-stin-one/
https://www.kathimerini.gr/economy/local/751914/gkampriel-me-parapoiisi-stoicheion-petyche-tin-entaxi-tis-i-ellada-stin-one/
https://www.kathimerini.gr/economy/local/751914/gkampriel-me-parapoiisi-stoicheion-petyche-tin-entaxi-tis-i-ellada-stin-one/
https://eleftheria.com.gr/%25CE%25B1%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583-%25CF%2583%25CF%2585%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2583/
https://youtu.be/WE9m9Nj89pY
https://youtu.be/QnXdFY9Zgdo
https://newpost.gr/ellada/551078/areios-pagos-na-parapemfthei-gia-kakoyrghma-o-gewrgioy-ths-elstat-gia-thn-parapoihsh-twn-stoixeiwn-gia-to-elleimma
https://newpost.gr/ellada/551078/areios-pagos-na-parapemfthei-gia-kakoyrghma-o-gewrgioy-ths-elstat-gia-thn-parapoihsh-twn-stoixeiwn-gia-to-elleimma
https://newpost.gr/ellada/551078/areios-pagos-na-parapemfthei-gia-kakoyrghma-o-gewrgioy-ths-elstat-gia-thn-parapoihsh-twn-stoixeiwn-gia-to-elleimma
https://youtu.be/Fgs4es1I_Ak
https://www.diktyoellinismou.gr/porisma/


Συγρόνως όμως με την Δήλωση μας αυτή Υπέρ του Συντάγματος, είμαστε αποφασισμένοι, ως 
Έλληνες, ένας ένας επωνύμως και όλοι μαζί, να επαναφέρουμε στην Ελλάδα την Συνταγματική 
Νομιμότητα και να  καταγγείλουμε, απαθώς και ειρηνικά, στην Δικαιοσύνη και να ζητήσουμε την 
πρέπουσα τιμωρία για κάθε έναν Δημόσιο Υπάλληλο, χαμηλόβαθμο ή υψηλόβαθμο, που καταλύει 
το Σύνταγμα, βιάζει και περιφρονεί το Δίκαιο και φέρεται βίαια και εχθρικά προς τους Ελληνες 
Πολίτες με λόγια ή πράξεις. Ακόμη περισσότερο θα καταγγείλουμε με Υπομονή και Επιμονή στην 
Ελληνική και στην Διεθνή Δικαιοσύνη και θα απαιτήσουμε να αποδώσουν λόγο στην Δικαιοσύνη 
όσοι Έλληνες  είναι υπεύθυνοι με τις αποφάσεις των και την συμμετοχή των σε πράξεις εσχάτης 
προδοσίας, όπως αυτή της κατάλυσης της Εθνικής Κυριαρχίας μέσω των Δανειακών Συμβάσεων 
της περιόδου 2010-2021. 

Εν τέλει η Ελλάδα Επείγει να Κυβερνηθεί από Έλληνες Δημοκρατικά και όντως Ελληνικά και 
Ορθόδοξα. Δηλαδή όλοι οι Έλληνες Ίσοι προς Ίσους και Πρόσωπα Ελεύθερα από κάθε  Φόβο 
Ξενοκρατία και Υποτέλεια. 


Το Ελληνικό  Σύνταγμα είναι η βάση της Νομιμότητας.  
Από το Σύνταγμα απορρέουν όλες οι υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών και 
των Ελληνικών Αρχών σε όλα τα επίπεδα. Νομοθετικό Δικαστικό και Εκτελεστικό Σώμα. Από το 
Σύνταγμα επίσης και μάλιστα από το άρθρο 120 αυτού απορρέει ρητά η υποχρέωση και το δικαίωμα 
όλων των πολιτών και όλων των Αρχών, αφενός να διαφυλάσσουν και να εφαρμόζουν πιστά και 
αμετάκλητα  το Σύνταγμα, καθώς και  σε περίπτωση που καταλυθεί βιαίως το Σύνταγμα και η 
Δημοκρατία, να Ενεργήσουν Άμεσα και να Αντισταθούν με κάθε συνταγματικά νόμιμο μέσο και 
τρόπο, προκειμένου  να προασπίσουν το Σύνταγμα και την νομιμότητα με κάθε νόμιμο Συνταγματικά 
τρόπο,  για να σταματήσει η Συνταγματική Εκτροπή και  να επανέλθει η Δημοκρατία. Οφείλουν 
δηλαδή οι πολίτες  με βάση το Σύνταγμα  να πράξουν, ένας ένας και όλοι μαζί, οτιδήποτε είναι 
Συνταγματικά Νόμιμο για να ανορθωθεί το Σύνταγμα στην πρωτέρα θέση του ως η Θεμελιώδης Πηγή 
Νομιμότητας της Ελληνικής Πολιτείας. 

Αγαπητοί και σεβαστοί κύριοι Αστυνομικοί, Δικαστικοί, Στρατιωτικοί,  Εκκλησιαστικοί Εκπαιδευτικοί 
αλλά και όσοι άλλοι, έχετε σαφώς ορκιστεί να φυλάττετε πίστη στην πατρίδα και υπακοή στο 
Σύνταγμα, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τα μέγιστα των μεγίστων του λαού μας και της 
πατρίδας μας και για την δίκη σας Βασική και Θεμελιώδη Ευθύνη να τα προασπίζετε με κάθε τρόπο 
και με αυτοθυσία.   

Πως δηλαδή σήμερα έχει καταλυθεί πλήρως το Σύνταγμα και η Δημοκρατία και πως εσείς πρωτίστως 
και ο λαός ακολούθως με τις παράνομες ενέργειες όλων και χωρίς να ενεργείτε και να ενεργούμε τα 
νόμιμα, παραβιάζετε και παραβιάζουμε καθημερινά το Σύνταγμα.  Εσείς υπακούοντας και 
εκτελώντας αντισυνταγματικές και παράνομες εντολές και εμείς αποδεχόμενοι χωρίς αντίσταση 
αυτές τις ενέργειες  σας και τις ενέργειες των κυβερνήσεων. Οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε βάσει 
του ακροτελεύτειου  άρθρου 120, παρ.4 του Συντάγματος, 

 «H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, 
που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο 
εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία». 

Δηλαδή επαφίεται στην ευθύνη όλων εσάς και όλου του λαού για την τήρηση της Δημοκρατίας και 
του Συντάγματος από όπου πηγάζει η Δημοκρατία η Νομιμότητα η Ελευθερία και η Αρμονικότητα της 
Εθνικής Κοινωνικής  και Πολιτικής μας Ζωής. Για αυτό οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε πως: 

1. Το Ελληνικό Σύνταγμα είναι μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία για το υψηλό επίπεδο  
Δημοκρατικότητας Ανθρωπισμού και Ελευθερίας του ανθρώπου και του πολίτου.  

2. Όσες φορές οι πολιτικοί ή οι στρατιωτικοί και οποίοι άλλοι δεξιόστροφοι ή αριστερόστροφοι 
κομματάρχες και λοιποί ιδεολόγοι παραβίασαν και κατέλυσαν το Σύνταγμα είχαμε ως αποτέλεσμα 
μεγάλες εθνικές καταστροφές, αιματοχυσίες εμφυλίους, απώλεια γεωγραφικών περιοχών 
γενοκτονίες εναντίον των Ελλήνων. 



3. Η βάση του Ελληνικού Συνταγματος  είναι ο Διαχρονικός Ελληνικός και Ορθόδοξος πολιτισμός. 
Δηλαδή η Ελληνική και Ορθόδοξη ταυτότητα των Ελλήνων. Για αυτό τον πολιτισμό ο λαός μας 
έδωσε και δίδει συμεχως το αίμα του.  

4. Έχετε ορκιστεί να υπακούστε και να φυλάσσετε το Σύνταγμα και όχι όσους πολιτικούς ή άλλους 
που παραβιάζουν και καταλύουν το Σύνταγμα και την Νομιμότητα.  

Επειδή έτσι έχει το πράγμα και επειδή επείγει να επανέλθει στην Ελλάδα η Δημοκρατία, η Ελευθερία 
των ανθρώπων και ο Σεβασμός του Συντάγματος και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέσω της 
δήλωση μας αυτής θέλουμε να απευθυνθούμε  και να ζητήσουμε την συνδρομή όλων των 
Αστυνομικών Αρχών και εν γένει όλων των Δημοσίων Λειτουργών, προκειμένου αφού ενημερωθούν 
όλοι ανεξαιρέτως  επαρκώς και σε βάθος και αφού αντιληφθούν την δική των ευθύνη να πράξουν 
Δίκαια, Ελληνικά και Δημοκρατικά.  

ΘΕΜΑ: Η Υποχρέωση και το Καθήκον που το Σύνταγμα σε Συνθήκες 
Κατάλυσης του όπως οι τωρινές, αναθέτει και επιβάλει στον κάθε 
Έλληνα πολίτη με Εκλογικά  Δικαιώματα στην Ελλάδα.  

Δηλαδή κάθε Έλληνας Πολίτης οφείλει  βάσει του Συντάγματος να ενεργεί κατά οποιουδήποτε 
προσπαθεί να καταλύσει το Σύνταγμα. Οφείλει να γνωστοποιεί στον ελληνικό λαό και να  καταγγέλει 
στην Ελληνική και Διεθνή Δικαιοσύνη, στον Ελληνικό λαό και σε κάθε άλλη κατεύθυνση κάθε είδους 
Αντισυνταγματική Ενέργεια από πρόσωπα και Αρχές που νομοθετούν, αποφασίζουν και ενεργούν 
εναντίον της Συνταγματικής Νομιμότητας και του Εθνικού Συμφέροντος και εναντίον των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  Οφείλει τέλος κάθε Έλληνας Πολίτης με ειρηνικό δίκαιο απαθή και 
αποφασιστικό τρόπο να υπερασπίζεται την Συνταγματική Νομιμότητα, την Δημοκρατία, την 
Αξιοπρέπεια και την Ελευθερία των Ελλήνων και κάθε άλλου ανθρώπου. 

Συγκεκριμένα η Δήλωση αυτή αποτελεί  

Καταγγελία κατά των εις βάρος  του Ελληνικού λαού και του Ελληνικού Έθνους διαπραχθέντων 
κακουργημάτων:   

1. Της από 05/05/2012 και υπ. αριθμόν 9009|20|27 κατάθεσης-δήλωσης-αίτησης-καταγγελίας 
κατά της Κυβέρνησης και όλων των κομμάτων για συναυτουργία και συνέργεια σε εσχάτη 
προδοσία όπως επισημαίνει ο συνταγματολόγος Γεώργιος Κασιμάτης, καθ. Του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών:  (Είναι πια, σε ένα αρκετά μεγάλο μέρος του 
ειρηνικού λαού, γνωστό ότι οι δανειακές συμβάσεις που υπέγραψε η ειρηνική κυβέρνηση με 
τις δεκαπέντε χώρες της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ μεταξύ 3 και 10 Μαΐου 2010 περιέχουν 
πρωτοφανείς στην ιστορία του οικονομικού διεθνούς δικαίου δεσμεύσεις της εθνικής 
κυριαρχίας και της εθνικής περιουσίας της Ελλάδας απέναντι στους δανειστές της και 
πρωτοφανείς παραβιάσεις του συνταγματικού, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου. 
Αυτό καθιστά αδήριτη την ανάγκη συνέχισης του αγώνα αντικειμενικής και πλήρους 
ενημέρωσης για τα τεκταινόμενα στο πολιτικό πεδίο της χώρας μας και του ευρύτερου 
ευρωπαϊκού χώρου. Ως μικρή συμβολή στη συνέχιση αυτού του αγώνα, κρίθηκε σκόπιμη η 
αναδημοσίευση σ' αυτό τον τόμο όλων εκείνων των κειμένων που άρχισαν, μετά την 
υπογραφή των παραπάνω συμβάσεων, να καθιστούν γνωστές και να καταγγείλουν τις 
πρωτοφανείς δεσμεύσεις της Ελλάδας και τις παραβιάσεις του δικαίου που περιείχαν. 
(Γιώργος Κασιμάτης), (https://youtu.be/zCBl7hu1S8g),(https://youtu.be/gdqIo5WuNt4),
(https://filologos10.wordpress.com/2011/12/20/ανακοινωση-στην-βουλη-των-ελληνων-τησ/),
(https://youtu.be/dQaB9dqC7QY), (https://youtu.be/Fgs4es1I_Ak),(https://youtu.be/
gesVHFMBwGc),(https://youtu.be/6JzO3bxv0tg,(https://youtu.be/WFPMxqK6lY8),(https://
youtu.be/9EC8UjP2NNM). 

2. Την ένσταση κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών 2015, που έχει κατατεθεί στο 
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο στις 19/01/2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 17, όπου σύμφωνα 
με αυτήν οι Έλληνες Πολίτες για δεύτερη φορά (μετά την ανακοίνωση από την έδρα της 

https://youtu.be/zCBl7hu1S8g
https://youtu.be/gdqIo5WuNt4
https://filologos10.wordpress.com/2011/12/20/%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B7-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CE%25B2%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25B7-%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD-%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B7%25CE%25BD%25CF%2589%25CE%25BD-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583/
https://youtu.be/dQaB9dqC7QY
https://youtu.be/Fgs4es1I_Ak
https://youtu.be/gesVHFMBwGc
https://youtu.be/gesVHFMBwGc
https://youtu.be/6JzO3bxv0tg
https://youtu.be/WFPMxqK6lY8
https://youtu.be/9EC8UjP2NNM
https://youtu.be/9EC8UjP2NNM


Bουλής της δικογραφίας για εσχάτη προδοσία) κατήγγειλαν και καταδίκασαν για 
συναυτουργία και συνέργεια σε εσχ»άτη προδοσία όλους τους πολιτικούς αλλά και όλους 
όσους συμμετείχαν ως υποψήφιοι οι οποίοι εν μέσω κατοχής και εσχάτης προδοσίας κατ’ 
εξακολούθηση και κατ’ επανάληψη αποπειράθηκαν με δόλο και πρόθεση να διεξάγουν 
εκλογές με απώτερο σκοπό να νομιμοποιήσουν την κατοχή στην Ελλάδα.  

3. Την από 14/09/2015 και υπ. Αριθ. 9009/20/34.Καταγγελία-εφαρμογή του Άρθρου 120, κατά 
παντός υποψηφίου και ψηφοφόρου συμμετέχοντα σε κατοχικές εκλογές στις 20/09/2015.  
(https://youtu.be/8X1JSfwUKlg). 

4. Την από 03-07-2019 και με αρ. Πρωτ.9009/20/46 αναφορά καταγγελία κατά των κατοχικών 
εθνικών εκλογών  που κατα παράβαση του Συντάγματος διεξήχθησαν στην Ελλάδα  στις  
07-07-2019.  

5. Της βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος που έλαβε χώρα με τις μή αποφάσεις της Ελληνικής 
Βουλής μέσω των Δανειακών Συμβάσεων. (https://justiceforgreece.wordpress.com/
μηνύσεις-2/δημήτρης-αντωνίου-μηνυση-κατα-των-βου/),(https://www.scribd.com/document/
107574127/Εγκληματική-παράλειψη-άσκησης-των-εισαγγελικών-καθηκόντων-της-Βουλής-
στην-εξέταση-της-μήνυσης-για-Εσχάτη-Προδοσία), (https://justiceforgreece.wordpress.com/
2012/10/16/μήνυση-κατά-της-βουλής-για-κατάχρηση-ε/). 

6. Της από 24/11/2011 και έκτοτε, κακουργηματικής παράλειψης διώξεων του εγκλήματος της 
εσχάτης προδοσίας και της καταπάτησης του Όρκου όλων των δικαστικών αρχών να διώκουν 
αυτεπαγγέλτως κάθε έγκλημα εναντίον της Ελληνικής κοινωνίας.(https://www.dsa.gr/
ψηφιακές-εκδόσεις-δσα/η-δανειακή-σύμβαση-μεταξύ-ελλάδας-κρατών-μελών-ευρωζώνης-
και-η-εθνική-μας-κυρι). 

7. Της από κοινού απόπειρας με δόλο και πρόθεση των πολιτικών και του κάθε υπεύθυνου, να 
προχωρήσουν σε αλλαγή και Αναθεώρηση του Συντάγματος εν μέσω μνημονιακών 
προδοτικών συμβάσεων.  

8. Της εκ μέρους των πολιτικών και κάθε υπεύθυνου απόπειρας νομιμοποίησης της  «κατοχής» 
στην Χώρα από ξένα κέντρα ιδιωτών δανειστών και άλλων. 

9. Της εκχώρησης της Εθνικής κυριαρχίας, ...Εκχώρηση Δημόσιας Περιουσίας ...Παραίτηση από 
όλες τις Ασυλίες του διεθνούς Δικαίου, κατάργηση των Δικαιωμάτων του ανθρώπου.  

10. Της με διάφορους τρόπους  «ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ» του Ελληνικού Λαού και του Αστυνομικού 
Αυταρχισμού και της Αστυνομικής τρομοκράτισης των Ελλήνων πολιτών. 

11. Του Γεωγραφικού Διαμελισμού της Ελλάδος με παραχώρηση Εθνικών Ονομάτων και 
γκριζοποίηση της Ελληνικής Γεωγραφίας.( https://youtu.be/9EC8UjP2NNM) 

Από το Σύνταγμα απορρέουν όλες οι υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών και 
των Ελληνικών Αρχών σε όλα τα επίπεδα. Νομοθετικό Δικαστικό και Εκτελεστικό Σώμα. Από το 
Σύνταγμα επίσης και μάλιστα από το άρθρο 120 αυτού απορρέει ρητά η υποχρέωση και το δικαίωμα 
όλων των πολιτών και όλων των Αρχών, αφενός να διαφυλάσσουν και να εφαρμόζουν πιστά και 
αμετάκλητα  το Σύνταγμα, καθώς και  σε περίπτωση που καταλυθεί βιαίως το Σύνταγμα και η 
Δημοκρατία, να ενεργήσουν άμεσα και να αντισταθούν με κάθε συνταγματικά νόμιμο μέσο, με κάθε 
ειρηνικό  και  απαθή τρόπο, προκειμένου  να προασπίσουν το Σύνταγμα και την νομιμότητα με κάθε 
νόμιμο Συνταγματικά τρόπο  για σταματήσει η Συνταγματική Εκτροπή και  να επανέλθει η 
Δημοκρατία. Οφείλουν δηλαδή οι πολίτες  με βάση το Σύνταγμα  να πράξουν, ένας ένας και όλοι 
μαζί, οτιδήποτε είναι Συνταγματικά Νόμιμο για να ανορθωθεί το Σύνταγμα στην πρωτέρα θέση του 
ως η Θεμελιώδης Πηγή Νομιμότητας της Ελληνικής Πολιτείας. 

Ο καθηγητής Κασιμάτης και πολλοί άλλοι Έλληνες επιστήμονες διεθνούς κύρους βεβαιώνουν σαφώς 
πως στην Ελλάδα, από  τις Μνημονιακές Συμβάσεις και μετά, έχουμε σαφώς κατάλυση του 
Συντάγματος και σαφώς πράξεις Εσχάτης Προδοσίας. Αυτό έχει συμβεί από όλες τις Ελληνικές 
κυβερνήσεις που ανέλαβαν να κυβερνήσουν την Ελλάδα εξαπατώντας τον Ελληνικό λαό και 
αποκρύπτοντας την εγκληματική των υπόσταση και ενέργεια  απέναντι στο Ελληνικό  Σύνταγμα.  

Επειδή αγαπητοί και σεβαστοί κύριοι, Αστυνομικοί, Δικαστικοί, Στρατιωτικοί,  Εκκλησιαστικοί 
Εκπαιδευτικοί αλλά και όσοι άλλοι έχετε ορκιστεί να φυλάττετε πίστη στην πατρίδα και υπακοή στο 
Σύνταγμα, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τα μέγιστα των μεγίστων του λαού μας και της 
πατρίδας μας και για την δίκη σας βασική ευθύνη να τα προασπίζετε με κάθε τρόπο και με 
αυτοθυσία.   

https://youtu.be/8X1JSfwUKlg
https://justiceforgreece.wordpress.com/%25CE%25BC%25CE%25B7%25CE%25BD%25CF%258D%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-2/%25CE%25B4%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25AE%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%25BC%25CE%25B7%25CE%25BD%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1-%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD-%25CE%25B2%25CE%25BF%25CF%2585/
https://justiceforgreece.wordpress.com/%25CE%25BC%25CE%25B7%25CE%25BD%25CF%258D%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-2/%25CE%25B4%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25AE%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%25BC%25CE%25B7%25CE%25BD%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1-%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD-%25CE%25B2%25CE%25BF%25CF%2585/
https://justiceforgreece.wordpress.com/%25CE%25BC%25CE%25B7%25CE%25BD%25CF%258D%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-2/%25CE%25B4%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25AE%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%25BC%25CE%25B7%25CE%25BD%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1-%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD-%25CE%25B2%25CE%25BF%25CF%2585/
https://www.scribd.com/document/107574127/%25CE%2595%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25BB%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2588%25CE%25B7-%25CE%25AC%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582-%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD-%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B3%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258E%25CE%25BD-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B8%25CE%25B7%25CE%25BA%25CF%258C%25CE%25BD%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%2592%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2582-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CE%25B5%25CE%25BE%25CE%25AD%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B7-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25BC%25CE%25AE%25CE%25BD%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CE%2595%25CF%2583%25CF%2587%25CE%25AC%25CF%2584%25CE%25B7-%25CE%25A0%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25BF%25CF%2583%25CE%25AF%25CE%25B1
https://www.scribd.com/document/107574127/%25CE%2595%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25BB%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2588%25CE%25B7-%25CE%25AC%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582-%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD-%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B3%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258E%25CE%25BD-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B8%25CE%25B7%25CE%25BA%25CF%258C%25CE%25BD%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%2592%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2582-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CE%25B5%25CE%25BE%25CE%25AD%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B7-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25BC%25CE%25AE%25CE%25BD%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CE%2595%25CF%2583%25CF%2587%25CE%25AC%25CF%2584%25CE%25B7-%25CE%25A0%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25BF%25CF%2583%25CE%25AF%25CE%25B1
https://www.scribd.com/document/107574127/%25CE%2595%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25BB%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2588%25CE%25B7-%25CE%25AC%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582-%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD-%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B3%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258E%25CE%25BD-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B8%25CE%25B7%25CE%25BA%25CF%258C%25CE%25BD%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%2592%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2582-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CE%25B5%25CE%25BE%25CE%25AD%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B7-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25BC%25CE%25AE%25CE%25BD%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CE%2595%25CF%2583%25CF%2587%25CE%25AC%25CF%2584%25CE%25B7-%25CE%25A0%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25BF%25CF%2583%25CE%25AF%25CE%25B1
https://justiceforgreece.wordpress.com/2012/10/16/%25CE%25BC%25CE%25AE%25CE%25BD%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25AC-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B2%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25AC%25CF%2587%25CF%2581%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25B5/
https://justiceforgreece.wordpress.com/2012/10/16/%25CE%25BC%25CE%25AE%25CE%25BD%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25AC-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B2%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25AC%25CF%2587%25CF%2581%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25B5/
https://www.dsa.gr/%25CF%2588%25CE%25B7%25CF%2586%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25AD%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25BA%25CE%25B4%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-%25CE%25B4%25CF%2583%25CE%25B1/%25CE%25B7-%25CE%25B4%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CF%2583%25CF%258D%25CE%25BC%25CE%25B2%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BE%25CF%258D-%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25AC%25CE%25B4%25CE%25B1%25CF%2582-%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2584%25CF%258E%25CE%25BD-%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25BB%25CF%258E%25CE%25BD-%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25B6%25CF%258E%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9-%25CE%25B7-%25CE%25B5%25CE%25B8%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2582-%25CE%25BA%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25B9
https://www.dsa.gr/%25CF%2588%25CE%25B7%25CF%2586%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25AD%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25BA%25CE%25B4%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-%25CE%25B4%25CF%2583%25CE%25B1/%25CE%25B7-%25CE%25B4%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CF%2583%25CF%258D%25CE%25BC%25CE%25B2%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BE%25CF%258D-%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25AC%25CE%25B4%25CE%25B1%25CF%2582-%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2584%25CF%258E%25CE%25BD-%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25BB%25CF%258E%25CE%25BD-%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25B6%25CF%258E%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9-%25CE%25B7-%25CE%25B5%25CE%25B8%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2582-%25CE%25BA%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25B9
https://www.dsa.gr/%25CF%2588%25CE%25B7%25CF%2586%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25AD%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25BA%25CE%25B4%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-%25CE%25B4%25CF%2583%25CE%25B1/%25CE%25B7-%25CE%25B4%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CF%2583%25CF%258D%25CE%25BC%25CE%25B2%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BE%25CF%258D-%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25AC%25CE%25B4%25CE%25B1%25CF%2582-%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2584%25CF%258E%25CE%25BD-%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25BB%25CF%258E%25CE%25BD-%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25B6%25CF%258E%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9-%25CE%25B7-%25CE%25B5%25CE%25B8%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2582-%25CE%25BA%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25B9
https://youtu.be/9EC8UjP2NNM


Οφείλουμε ως επιστήμονες και ως απλοί πολίτες να σας ενημερώσουμε πως δηλαδή σήμερα στην 
Ελλάδα έχει καταλυθεί πλήρως το Σύνταγμα και η Δημοκρατία και πως εσείς πρωτίστως και ο λαός 
ακολούθως με τις παράνομες ενέργειες όλων και χωρίς να ενεργείτε και να ενεργούμε τα νόμιμα, 
παραβιάζετε και παραβιάζουμε’ καθημερινά το Σύνταγμα.  Εσείς υπακούοντας και εκτελώντας 
αντισυνταγματικές και παράνομες εντολές και εμείς αποδεχόμενοι χωρίς αντίσταση αυτές τις 
ενέργειες σας και τις ενέργειες των κυβερνήσεων. Οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε την ευθύνη 
όλων εσάς και όλου του λαού για την τήρηση της Δημοκρατίας και του Συντάγματος από όπου 
πηγάζει η Δημοκρατία η Νομιμότητα η Ελευθερία και η Αρμονικότητα της Εθνικής Κοινωνικής  και 
Πολιτικής μας Ζωής.  

Η Δήλωση μας αυτή αποκτά νόημα και ουσία από,το ίδιο το Σύνταγμα. Μάλιστα δε είναι ανάγκη και 
υποχρέωση κάθε Έλληνα Πολίτη να υπερασπίζεται τα ανωτέρω όπως αυτά απορρέουν τόσο από το 
Σύνταγμα άρθρο 120 όσο και από τον ίδιο τον Ποινικό Κώδικα: 

Άρθρο 36. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΩΞΗ (Ποινικός Κώδικας). 

Όταν δεν απαιτείται έγκληση ή αίτηση, η ποινική δίωξη κινείται αυτεπάγγελτα, ύστερα από αναφορά, 
μήνυση ή άλλη είδηση ότι διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη .Στην προκειμένη περίπτωση, η αξιόποινη 
πράξη και μάλιστα με τελεσίδικη απόφαση που εμπίπτει στο άρθρο 120, είναι η συγκάλυψη εσχάτης 
προδοσίας και η κακουργηματική παράλειψη διώξεων του εγκλήματος της εσχάτης προδοσίας.  

Άρθρο 40. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ (Ποινικός Κώδικας).  

1. Ακόμα και οι ιδιώτες οφείλουν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, 
αν αντιληφθούν οι ίδιοι αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως, να την αναγγείλουν στον 
εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο.  

2. Στην αναφορά ή την προφορική δήλωση πρέπει να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες που 
αφορούν την πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις.  

3. Αν πολλοί πληροφορήθηκαν για την αξιόποινη πράξη, τότε καθένας έχει ξεχωριστά την 
υποχρέωση αυτή.  

Στην προκείμενη (για τον αρ. 1) περίπτωση, εκτός των όσων καταγγέλλουμε, ως ενεργοί πολίτες οι 
οποίοι και ασκούμε τα εκλογικά μας δικαιώματα κατά συνείδηση, υποχρεούμεθα από το Σύνταγμα 
και το Νόμο, να αντιληφθούμε εγκαίρως ότι έχουν διαπραχθεί αξιόποινες πράξεις αλλά και εγκαίρως 
να τις καταγγείλουμε σε ανακριτικό υπάλληλο. Δηλαδή υποχρεούμαστε από τον νόμο να γνωρίζουμε, 
ότι έχει από την έδρα της Βουλής ανακοινωθεί δικογραφία Έσχάτης Προδοσίας και παράλληλα 
διεπράχθη κακουργηματική παράλειψη διώξεων των εγκλημάτων προδοσίας που αναφέρονται εντός 
της δικογραφίας (https://youtu.be/KvYpD_ExgOI). 

Υποχρεούμαστε επίσης να καταγγείλουμε σε ανακριτικό υπάλληλο ότι το γεγονός αυτό 
υποκρύπτεται και συγκαλύπτεται από τουλάχιστον όλους τους βουλευτές ότι κατά παράβαση του 
νόμου δεν έχουν ξεκινήσει οι προβλεπόμενες από το Σύνταγμα και τον Νόμο ποινικές διώξεις, ότι η 
πατρίδα βρίσκεται υπό κατοχή, ότι το Σύνταγμα καταλύεται βίαια, ότι οι εκλογές μέσω κατοχής και οι 
εν μέσω κατοχής αλλαγές ή οι αναθεωρήσεις του Συντάγματος είναι εγκληματικές ενέργειες κατά 
της πατρίδας και του λαού και ενέργειες οι οποίες αποβλέπουν να κατοχυρώσουν, συνταγματικά τον 
εχθρό που κρατά την πατρίδα υπό κατοχή, αλλά και απόπειρα νομιμοποίησης της κατοχής της 
χώρας από ξένες εχθρικές δυνάμεις.   Επίσης οφείλουμε να γνωρίζουμε και τουλάχιστον να το 
καταγγείλουμε σε ανακριτικό υπάλληλο, το γεγονός ότι οι ανώτατοι-ανώτεροι Αξιωματικοί των 
Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι μάλιστα έχουν την ευθύνη για την προάσπιση της εδαφικής 
ακεραιότητας και χειρίζονται τα Ελληνικά Όπλα, ότι από τις 24/11/2011 έως και σήμερα, εκτελούν 
στην ουσία εντολές αναξιόπιστων και κατηγορουμένων από την Ελληνική Δικαιοσύνη πολιτικών 
προσώπων για το ειδεχθέστερο των κακουργημάτων, εκείνο της εσχάτης προδοσίας. Ο Ευάγγελος 
Παπαχρήστος Βουλευτής Πρέβεζα στην Βουλή αποκαλύπτει το έγκλημα,(https://youtu.be/

https://youtu.be/KvYpD_ExgOI
https://youtu.be/IKIXBVp8qGk


IKIXBVp8qGk). Δες επίσης εδώ (https://filologos10.wordpress.com/2011/12/20/ανακοινωση-στην-
βουλη-των-ελληνων-τησ/) 

Σας  ενημερώνουμε επίσης ότι δεν δεχόμαστε πτωχευτικούς νόμους, νομιμοποιήσεις και 
ελληνοποιήσεις παράνομων μεταναστών, προδοτικές διεθνείς συμβάσεις, παραχώρηση εθνικών 
ονομάτων και εδαφών ή κατάλυση του Συντάγματος και παραίτηση από την διεθνή ασυλία η 
το,διεθνές δίκαιο,  αλλαγή των Ταυτοτήτων μας, μάσκες και εγκληματικές πράξεις εγκλεισμού και 
υποχρεωτικά εμβόλια, εμφυτεύσεις βιομετρητών και υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις. Ή όποια άλλη 
ενέργεια  αντιβαίνει  προς τις Συνταγματικές διατάξεις και τα νόμιμα  δικαιωμάτα μας που θέλουν να 
μας επιβάλλουν οι Μνημονιακές κυβερνήσεις, όπως και οποιαδήποτε ηλεκτρονική κάρτα η οποία θα 
αποτελεί είτε αντικατάσταση αυτής είτε παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Δεν δεχόμεθα 
παράνομα αστυνομικά και   οικονομικά μέτρα, η περιορισμό της Εκκλησιαστικής μας Ελυθερίας ή 
περιορισμό των εθνικών μας εορτών και όσα άλλα που απορρέουν από προδοτικές Δανειακές 
Συμβάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούμαστε να στραφούμε νομικά και να ενεργήσουμε με 
οποιοδήποτε νόμιμο μέσο εναντίον του όποιου φυσικού και ηθικού αυτουργού, Αστυνομικού, 
Δικαστού, Στρατιωτικού, Εκκλησιαστικού Προσώπου η Δημόσιου Λειτουργού,  που θα επιχειρήσει 
έμμεσα ή άμεσα να μας επιβάλλει αυτήν οποία αντισυνταγματικά μέτρα και  αντισυνταγματική 
νομοθεσία όπως διαρκή έλεγχο της ιδιωτικής, ατομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πνευματικής μας 
ζωής . Γι' αυτό και ενημερώνουμε πάσα αρμόδια αρχή, ότι όσα σας καταθέτουμε εντός τούτης της 
Δηλώσεως-Καταγγελίας είναι οι επίσημες θέσεις μας που απορρέουν από το Σύνταγμα.  

Μέρος 2ο. 
Περιγραφή του Εθνικού Εγκλήματος και της Έσχατης Προδοσίας που 
οδήγησε στην Κατάλυση του Συνταγματος και την πλήρη κατοχή της 
Ελλάδος  

Προκειμένου να βοηθήσουμε τόσο τις Αστυνομικές Αρχές αλλά και κάθε άλλη Αρχή του Κράτους και 
κάθε φυσικό πρόσωπο να αντιληφθούν την αναμφισβήτητη αλήθεια όσων παρουσιάζουμε στην 
δήλωση- καταγγελία μας αυτή περί ουσιώδους και εθνικά εγκληματικής κατάλυσης του Συντάγματος, 
παραβίασης των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κατάλυση της Εθνικής Κυριαρχίας, παραθέτουμε 
χρήσιμο ενημερωτικό υλικό από έγκριτους Έλληνες επιστήμονες Διεθνούς Κύρους όπως ο 
Καθηγητής Κασιμάτης.  (https://www.youtube.com/watch?v=au_M6Hxqyvw),  
(https://youtu.be/WFPMxqK6lY8), ο Αρεοπαγίτης Βασίλειος Νικοπουλος (https://youtu.be/
SnDpEV2ySvI), (https://youtu.be/iK8ETL-PZGg), η καθηγήτρια Ευγένεια Πρεβεδούρου (https://
www.syntagmawatch.gr/my-constitution/poios-eggiatai-tin-tirisi-tou-syntagmatos/), ο νομικός 
Δημήτρης Καναβός (https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2015/01/blog-post_5221.html),(http://
kilkiswebtv.blogspot.com/2020/05/120.html).  

Έτσι οφείλουν βάσει του Διεθνούς Δικαίου όλοι οι Δημόσιοι Λειτουργοί να γνωρίζουν ότι Η 
θεμελιώδης αρχή του Διεθνούς Δικαίου μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟΝ 
ΠΛΑΝΗΤΗ ώστε όταν γίνονται διεθνείς συμφωνίες να γίνονται  πάντα κάτω υπό την προϋπόθεση: 

Α. ότι δεν θα παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. 

Β. ότι δεν θα παραβιάζονται οι αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών". 

Όμως και  όλως αντιθέτως από το Διεθνές Δίκαιο Οι Δανειστές - Τοκογλύφοι ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΒΑΣΗ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ βήμα βήμα: 

Α. Την Υποδούλωση Εξόντωση του Γένους των Ελλήνων. 

https://youtu.be/IKIXBVp8qGk
https://filologos10.wordpress.com/2011/12/20/%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B7-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CE%25B2%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25B7-%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD-%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B7%25CE%25BD%25CF%2589%25CE%25BD-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583/
https://filologos10.wordpress.com/2011/12/20/%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B7-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CE%25B2%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25B7-%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD-%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B7%25CE%25BD%25CF%2589%25CE%25BD-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583/
https://www.youtube.com/watch?v=au_M6Hxqyvw
https://youtu.be/WFPMxqK6lY8
https://youtu.be/SnDpEV2ySvI
https://youtu.be/SnDpEV2ySvI
https://youtu.be/iK8ETL-PZGg
https://www.syntagmawatch.gr/my-constitution/poios-eggiatai-tin-tirisi-tou-syntagmatos/
https://www.syntagmawatch.gr/my-constitution/poios-eggiatai-tin-tirisi-tou-syntagmatos/
https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2015/01/blog-post_5221.html
http://kilkiswebtv.blogspot.com/2020/05/120.html
http://kilkiswebtv.blogspot.com/2020/05/120.html


Β.Τον Διαμελισμό ποικιλοτρόπως της Ελλάδας, λεηλατώντας και μοιράζοντας 
αναμεταξύ τους τον πλούτο αυτής. 

Κατά συνέπεια αυτό που επιτελείται στην Ελλάδα τα 8 τελευταία χρόνια είναι Γενοκτονία των 
Ελλήνων και’ απόλυτη καταστροφή της Ελλάδας.(https://youtu.be/it5KSkgakkk),(https://youtu.be/
C4-7i_U1ZKQ), (https://youtu.be/hWuc5UWsJRM), 

Δυστυχώς όσοι μελετούμε και γνωρίζουμε διαπιστώνουμε με τραγικό τρόπο πως στην Ελλάδα 
υφίσταται Βαθύς Ύπνος των Ελλήνων  και Εξόντωση των. (https://youtu.be/WFPMxqK6lY8), (https://
youtu.be/8nHJO8kP1eY). 

Δυστυχώς ο Ελληνικός Λαός κοιμάται ύπνο βαθύ και θανατηφόρο όπως αναφέρει ο Καθηγητής 
Γεώργιος Κασιμάτης. Όταν ξυπνήσει, αν θα ζει βέβαια, θα βρεθεί στην χειρότερη μορφή φυλακής 
και εξορίας που ένιωσε ποτέ στην ιστορία του.  

Η Δήλωση-Καταγγελία μας  αυτή υπέρ του Συντάγματος αποσκοπεί στην ενημέρωση του 
Ελληνικού Λαού και των Ελληνικών Αρχών για όλα τα Εθνικά Εγκλήματα των πρόσφατων 
Ελληνικών(;) Κυβερνήσεων  και για την Αντισυνταγματικότητα Εγκληματικών Αποφάσεων των, 
Εναντίον του Ελληνικού Λαού και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επίσης και ακόμη σημαντικότερο 
η Δήλωση αυτή αποσκοπεί να προτρέψει όλους τους Έλληνες σε Καθολική Αντίσταση για την 
επανίδρυση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα και την διάσωση- προστασία της Εθνικής 
Ανεξαρτησίας και την Σωτηρία του Ελληνικού Λαού και του Ελληνικού Κράτους.  Για να γίνουν 
Διαφανή όλα όσα ακολουθούν θα εισάγουμε εδώ θεμελιώδεις λέξεις φράσεις και έννοιες κλειδιά 
και νοητικές «καμπάνες» για να ξυπνήσουν οι Έλληνες πριν είναι πολύ αργά και βρεθούν σε ξένη 
χώρα που μόνο στην ιστορία θα αναφέρεται ως Ελλάδα.   

1.Απεχθές Τραπεζικό Χρέος.  
2. Δανειακές Συμβάσεις. Απεχθές, Ειδεχθές και Διαρκές Έγκλημα Εσχάτης Προδοσίας.  
3. Κατάλυση του Συντάγματος, της Συνταγματικής Νομιμότητας, της Βουλής των Ελλήνων και 
του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. 
4. Ρητή Αμετάκλητη και Άνευ Όρων παραίτηση του Ελληνικού Κράτους από όλες τις Ασυλίες 
που παρέχει το Διεθνές Δίκαιο και υπαγωγή στο Αγγλικό Ιδιωτικό Δίκαιο, σύμφωνα με το οποίο ο 
Δανειστής απαιτεί όλα τα έσοδα χωρίς να κρατά τίποτα ο οφειλέτης. Δηλαδή πλήρης 
Υποδούλωση του Ελληνικού Λαού και της Ελληνικής Χώρας στους Διεθνείς Δανειστές. 
5. Ρητή παραίτηση από την Εθνική Κυριαρχία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 
6.  Δέσμευση Καθολική του Συνόλου της Ελληνικής Περιουσίας, Δημόσιας και Ιδιωτικής μέσω του 
ΤΑΙΠΕΔ. Δέσμευση υπέρ των Δανειστών Όλων των Εθνικών Μνημείων και της Κινητής και 
Ακίνητης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
7. Καθολική Αντίσταση των Ελλήνων μέσω του Ακροτελεύτιου Άρθρου 120 του Συντάγματος.  

Διαρκή Εγκλήματα κατά των Ελλήνων.

Ακολούθως θα περιγράψουμε αναλυτικότερα  τα Διαρκή Εγκλήματα κατά του Ελληνικού λαού 
των ελληνικών κυβερνήσεων οι οποίες  καταπατούν και καταλύουν το Σύνταγμα αλλά και 
παραβιάζουν το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο σε συνεργασία με τους ξένους δανειστές. 

Διότι αφού πρώτα καταλύθηκε με τις Δανειακές Συμβάσεις  το Σύνταγμα και η Εθνική Κυριαρχία, 
ακολούθως ο Ελληνικός λαός περιήλθε σε δεινή κατάσταση φτώχειας, εξαιτίας και με καίρια 
ευθύνη των συστημικών τραπεζών και όλων των βουλευτών, των πολιτικών κομμάτων  και των 
ελληνικών κυβερνήσεων τα τελευταία 10 χρόνια, τώρα συμβαίνουν αποτρόπαια εγκλήματα κατά 
του Ελληνικού Λαού, της Ελληνικής Δημοκρατίας   Και του Ελληνικού Κράτους. 

Αν φονεύεις έναν άνθρωπο είναι σαφώς απεχθές έγκλημα και πρέπει ο αίτιος να αποδώσει λόγο 
στην Δικαιοσύνη. Όταν φονεύεις έναν λαό τότε σαφώς αυτό είναι έγκλημα στην νιοστή και πολύ 
περισσότερη είναι ανάγκη οι αίτιοι να αποδώσουν λόγο και να λογοδοτήσουν στην Δικαιοσύνη.   

https://youtu.be/it5KSkgakkk
https://youtu.be/C4-7i_U1ZKQ
https://youtu.be/C4-7i_U1ZKQ
https://youtu.be/hWuc5UWsJRM
https://youtu.be/WFPMxqK6lY8
https://youtu.be/8nHJO8kP1eY
https://youtu.be/8nHJO8kP1eY


Α. Αστυνομικά Εγκλήματα  
Α1. Παράνομοι βίαιοι απάνθρωποι εγκληματικοί ξυλοδαρμοί αθώων  πολιτών  
Α2. Απαγόρευση αντισυνταγματική και παράνομη συλλαλητηρίων και νόμιμων ειρηνικών 
διαδηλώσεων. 
Α3. Επιβολή αντισυνταγματικών ιατρικών πράξεων  
Α4. Αυταρχική, παράνομη, και  αντιδεοντολογική συμπεριφορά Αστυνομικής τρομοκράτησης των 
πολιτών.  
Α5. Παράφορη παραβίαση του Συντάγματος και του Κώδικα Δεοντολογίας του Αστυνομικού (Π.Δ. 
254/2004, Φ.Ε.Κ. 238/Α ́) 
Α6. Αστυνομική Παραβίαση του Πανεπιστημιακού Ασύλου το  

Β. Ιατρικά Εγκλήματα  
(https://www.epithesiellinwn-a120s.com/post/μπορουν-να-μας-επιβαλλουν-μασκα-τεστ-εμβολιο-τι-λεει-
ο-νομος) 
(https://youtu.be/QMMQq3ZxJC0) 
(https://youtu.be/Vcm6-wjOKZo)
(https://youtu.be/cfM6FhYSMIg)
(https://www.brighteon.com/61d79caa-3296-4c0e-bed2-895c74cce202)
(https://www.zougla.gr/apopseis/article/i-tirania-tis-korono-tromokratias---2)
(https://odysee.com/@ThouriosTV:0/amerikanida-oikonomologos-pandimia:0)

Β1. Παράνομη αντιεπιστημονική και αντισυνταγματική επιβολή επικίνδυνων για την δημόσια, 
σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία των ανθρώπων, ιατρικών  μέτρων θανατηφόρου δήθεν 
πανδημίας.  Παραποίηση και πλαστογράφηση του επιστημονικού ορισμού της Πανδημίας. 
Β2. Ψευδή στατιστικά ιατρικά στοιχεία που προκαλούν πανικό, τρομοκράτηση και ψυχολογική  
διαταραχή.  
Β3. Παραποίηση της επιστημονικής δεοντολογίας για ιατρική διάγνωση με ανασφαλή και 
επιστημονικώς  ατεκμηρίωτων τεστ για τον κορωνοϊό.  
Β4. Επιβολή επικίνδυνων και ανεύθυνων  ιατρικών πράξεων και ιατρικών πρωτοκόλλων μη 
επιστημονικά τεκμηριωμένων που οδήγησαν και οδηγούν στον θάνατο πολλών ανθρώπων με 
υποκείμενα νοσήματα ακόμη και υγειών.  
Β5. Επιβολή απάνθρωπη και μισάνθρωπη μη επιστημονικά δοκιμασμένων,  επικινδύνων και συχνά 
θανατηφόρων εμβολίων, με άγνωστε συνέπειες για την Δημόσια Υγεία. 
Β6. Περιφρόνηση της Ελληνικής και Διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, ιατρών Νομικών και 
άλλων,  που κρούει τον κώδωνα του καθολικού κινδύνου για τα μέτρα της δήθεν πανδημίας.  
Β7. Εγκληματική διάλυση του συστήματος υγείας από την πρωτοβάθμια υγεία μέχρι την 
τριτοβάθμια. Επικίνδυνη και εγκληματική διαχείρηση των ασθενών από άλλες ασθένειες 
προκειμένου να κυριαρχήσει ο φόβος του κορωνοϊού και να επιβληθούν τα σχετικά μέτρα 
εγκλεισμού κλπ. 
Β8. Το χειρότερο όλων, η εγκληματική στοχοποίηση όλων των υγειών ανθρώπων ως ασθενών και 
φορέων θανατηφόρου ασθένειας με κατάφορη παραβίαση του Ιπποκρατικού Όρκου.   
Β9. Τέλος η πιθανή μετατροπή των εμβολιαζομένων σε ιατρικές βόμβες εναντίον όλου του 
υγειούς πληθυσμού όπως πολλοί επιστήμονες υποπτεύονται.  
Β10. Βίαιες και υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις σε όλο τον πληθυσμό, παιδιά νέους γέρους κλπ.  

Γ. Κοινωνικά και Ανθρωπιστικά Εγκλήματα 
https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2015/01/blog-post_5221.html 
Γ1. Απάνθρωπη και μισάνθρωπη διακοπή παροχής από τις Δημόσιες ή άλλες συνδεδεμένες με 
αυτές υπηρεσίες αναγκαίων αγαθών για την επιβίωση των ανθρώπων, όπως Ρεύμα, Νερό. 
Γ2. Πλειστηριασμοί και εχθρική και εγκληματική στάση των τραπεζών απέναντι στην ιδιωτική 
ιδιοκτησία. Επίσημη κλοπή της ιδιωτικής περιουσίας υπό τις ευλογίες και την νομοθετική 
καθοδήγηση της πολιτείας.  

https://www.epithesiellinwn-a120s.com/post/%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B9-%CE%BB%CE%B5%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://www.epithesiellinwn-a120s.com/post/%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B9-%CE%BB%CE%B5%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://www.epithesiellinwn-a120s.com/post/%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B9-%CE%BB%CE%B5%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://youtu.be/QMMQq3ZxJC0
https://youtu.be/Vcm6-wjOKZo
https://youtu.be/cfM6FhYSMIg
https://www.brighteon.com/61d79caa-3296-4c0e-bed2-895c74cce202
https://www.zougla.gr/apopseis/article/i-tirania-tis-korono-tromokratias---2
https://odysee.com/@ThouriosTV:0/amerikanida-oikonomologos-pandimia:0
https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2015/01/blog-post_5221.html


Γ3. Παντελής Αδιαφορία της πολιτείας για την επιβίωση των Ελλήνων Πολιτών που έχουν 
περιέλθει σε φτώχεια όπως δείχνει η μαζική μετανάστευση και έξοδος από την Ελλάδα των νέων 
και άλλων Ελλήνων. 
Γ4.  Κατακόρυφη άνοδος της Ανεργίας, της τάσης γιά αλλά και των πραγματικών αυτοκτονιών 
απελπισμένων συμπολιτών μας. Κατακόρυφη αύξηση των ψυχικών ασθενειών και της 
κατανάλωσης ψυχοφαρμάκων. Διάλυση της κοινωνίας και μετατροπή των πολιτών σε μέλη 
αγέλης και σε υποταγμένα και τρομαγμένα ζώα. Κατάλυση της κοινωνικής συνοχής και διχαστική 
πόλωση των πολιτών λόγω του επιβεβλημένου φόβου.   
    
Δ. Δημογραφικά Εγκλήματα 
Δ1. Κατάρρευση της Ελληνικής Δημογραφίας και γήρανση του ελληνικού πληθυσμού. 
Δ2. Αντικατάσταση των Νόμιμων Ελλήνων πολιτών και ιδιοκτητών της Ελλάδος με άλλους λαούς 
και άλλους πληθυσμούς που οδηγούνται από διαφορά κέντρα εξουσίας και γαιοπολιτική 
σχεδιασμού προς την Ελλάδα και την Ευρώπη. 
  
Ε. Εθνικά Εγκλήματα  
Ε1. Πλήρης αδιαφορία των κυβερνήσεων για την εθνική  ενότητα και εθνική  ακεραιότητα. 
Ε2. Αντισυνταγματική και παράνομη παραχώρηση της Μακεδονίας ως  Ελληνικό Όνομα σε 
άλλους λαούς και αλλά κράτη μη Ελληνικά.  
Ε3. Άκρως και εθνικά επικίνδυνη διαχείρηση της γεωπολιτικής κρίσης στην Βαλακανικη 
χερσόνησο στο Ανατολικό Αιγαίο στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο.  
Ε4. Πιθανή Εσχάτη Προδοσία εκτός της Συνθήκης των Πρεσπών σε πιθανές νες Συνθήκες για το 
Αιγαίο και την Κύπρο. 

ΣΤ. Εκκλησιαστικά Εγκλήματα  
Η Εκκλησιαστική ιεραρχία οφείλει να φυλάσσει τόσο το Σύνταγμα αλλά και να προστατεύει τον 
λαό από κάθε επιβουλή εναντίον του Συντάγματος. Επίσης η ίδια πρέπει να αρνείται να υπακούει 
σε αντισυνταγματικές πράξεις εναντίον της Εκκλησιαστικής παράδοση καθόσον ο καθηγητής της 
Νομικής Σχολής ΑΠΘ επισημαίνει σε σχετική μελέτη του την αντισυνταγματικότητα των 
εκκλησιαστικών μέτρων έναντι της σκηνοθετημένης πανδημίας. 
(https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/36009-gia-poio-skopo-apagoreuthike-
antisuntagmatika-kai-antitheta-pros-tis-diethneis-sumbaseis-anthropinon-dikaiomaton-i-theia-
latreia) 
Στ1. Διαπλοκή των Εκκλησιαστικών αρχών με το τραπεζικό σύστημα και έμμεση συμμετοχή στο 
τραπεζικό  έγκλημα κατά του Ελληνικού Λαού. 
Στ2. Διαπλοκή των εκκλησιαστικών αρχών με το άνομο κράτος όσον αφορά την διαχείρηση της 
εκκλησιαστικής περιουσίας και αφανούς  «κατάργηση» της Συνοδικότητας της Εκκλησίας.    
Στ3. Συμμετοχή των εκκλησιαστικών αρχών στην επιχείρηση απάνθρωπης και μισάνθρωπης 
χειραγώγησης  των Ελλήνων πολιτών και τρομοκράτισης των μέσω των μέτρων της δήθεν 
πανδημίας. 
Στ4. Συμμετοχή έμμεση πλην όμως ουσιώδης των εκκλησιαστικών αρχών στην κατάργηση  της 
Ελληνικής και Ορθόδοξης Παιδείας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβαθμια  Εκπαίδευση.  
Στ5. Έμμεση αποδοχή του αντιορθοδόξου και ανθελληνικού οικουμενιστικού κινήματος. Δηλαδή 
έμμεση και,αφανής πλην ουσιώδους  κατάργησης της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως της Μόνης 
Αληθούς και Αλάθητης εν Αγίω Πνεύματι Εκκλησίας του Χριστού.  
Στ6. Συμμετοχή των εκκλησιαστικών αρχών στο Σατανικό Σχέδιο της πανδημίας και της 
εξόντωσης του πληθυσμού της γής και της Ελλάδας με μέτρα και εμβόλια που ήδη προκαλούν 
σωρεία θανάτων και παρενεργειών.  

Ζ. Πολιτικά και Οικονομικά  Εγκλήματα 
Ζ1. Συμμετοχή άμεση του ελληνικού κράτους και των ελληνικών κυβερνήσεων στο απεχθές 
τραπεζικό έγκλημα των τραπεζών εναντίον του Ελληνικού Λαού. 
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Ζ2. Εσχάτη Προδοσία και Αντισυνταγματικές παράνομες  και επαίσχυντες Δανειακές Συμβάσεις.  
Παράκαμψη της Βουλής και παραχώρηση εθνικών  αρμοδιοτήτων της Βουλής των Ελλήνων σε 
ξένα όργανα.  
Ζ3. Άρση της Ασυλίας του Ελληνικού κράτους που απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο. Υπαγωγή στο 
Αγγλικό ιδιωτικό Δίκαιο.  Κατάργηση των δικαιωμάτων  του Ανθρώπου. Ρητή παραίτηση από 
κάθε μορφή Κρατικής Ασυλίας. 
Ζ4. Κατάλυση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. 
Ζ5. Κατάλυση της εθνικής Κυριαρχίας και Εθνικής Ανεξαρτησίας.  
Ζ6. Διάλυση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας και φτωχοποίηση των Ελλήνων. 
Ζ7. Δεύσμευση στους δανειστές και απεμπολήση όλης της Ελληνικής Δημόσιας Περιουσίας, 
Επίγειας, Υπόγειας, Θαλάσσιας. 
Ζ8. Δεύσμευση υπέρ των Δανειστών και απεμπόληση της Κινητής και Ακίνητης Πολιτιστικής μας 
Κληρονομιάς.  
Ζ9. Το έγκλημα ελέγχου και φίμωσης από το κράτος της Δικαιοσύνης. Χειραγώγηση από το 
κράτος των ΜΜΕ και μέσω αυτών χειραγώγηση της κοινωνιας. Άσκηση Λογοκρισίας στα 
Κοινωνικά Δίκτυα. Χειραγώγηση της Αστυνομίας εναντίον των πολιτών εναντίον της 
Δημοκρατίας και δημιουργία Αυταρχικού, Διδακτορικού Αστυνομικού Κράτους.  
Ζ10. Αντισυνταγματική και αντιδημοκρατική αναθεώρηση του Συντάγματος από τις Μνημονιακές 
κυβερνήσεις προκειμένου να συγκαλυφθούν τα εγκλήματα έσχατης προδοσίας. Αλλοίωση του 
δημοκρατικού ήθους και αντιδημοκρατική μίξη εξουσιών Νομοθετικής Εκτελεστικής και 
Δικαστικής. 

Η. Εγκλήματα των ΜΜΕ 
Η1. Μετάδοση ψευδών και μη επιστημονικά έγκυρων ειδήσεων που τρομοκρατούν τους πολίτες 
και σπείρουν τον πανικό  
Η2. Παραβίαση της  Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας για αμερόληπτη πληροφόριση και απουσία 
ελέγχου για αντικειμενική και σφαιρική πληροφόρηση από τα ΜΜΕ. 
Η3. Τα ΜΜΕ λειτουργούν ως βόμβες μετάδοσης κοινωνικής ψυχασθένειας και κοινωνικής 
παράκρουσης μέσω της μετάδοσης του φόβου και πλύσης εγκεφάλου των θεατών.  

Θ. Εγκλήματα Δικαστικών Αρχών.  
Θ1. Κατάλυση της Αμερόληπτης Δικαιοσύνης και του Κράτους Δικαίου.  
Θ2. Κατάλυση του ελληνικού και του Διεθνούς Δικαίου. Κατάλυση της θεμελιώδους αρχής των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
Θ3. Κατάλυση της Θεμελιώδους Ευθύνης των Δικαστικών Αρχών για την Συνταγματική 
Νομιμότητα και την τήρηση του Συντάγματος.  
Θ4. Άρνηση Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και έλεγχος από τις Δικαστικές Αρχές για την 
νομιμότητα και την επιστημονική θεμελίωση των μέτρων της δήθεν πανδημίας.   
Θ5. Άρνηση Προάσπισης των Ελλήνων από υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις με κορυφαίες 
περιπτώσεις, τις Μάσκες τον Εγκλεισμό τα Εμβόλια. Οι πράξεις αυτές παραβιάζουν κατάφορα τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τις Αρχές του Διεθνούς Δικαίου. 
Θ6. Άρνηση των Δικαστικών αρχών να προασπίσουν το Σύνταγμα ως οφείλουν από το ίδιο.    
  
Ι. Εγκλήματα κατά της Παιδείας και του νεανικού πληθυσμού της Ελλάδος. 
Ι1.Υποχεωτικές ιατρικές πράξεις που τραυματίζουν την ψυχή των παιδιών και τα υποτάσσουν 
στον φόβο και στον διαρκή έλεγχο. Καταστροφή της ψυχολογίας και κατάρρευση της παιδικής 
ψυχολογίας. 
Ι2. Διάλυση της παιδείας σε όλα τα επίπεδα.  
Ι3. Παρεμπόδιση της κοινωνικοποίησης των παιδιών και κατάργηση της θεμελιώδους και 
αναντικατάστατης σχέσης δασκάλου μαθητή. 
Ι4. Μετατροπή των σχολείων σε  

Κ. Υποχρεωτικοί Εμβολιασμοί. Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας  



Πολλοί επιστήμονες υποπτεύονται πως τα εμβόλια αυτά τύπου RNA μαζί με τα νανοσωματίδια που 
κουβαλούν θα σπείρουν μαζικούς θανάτους και μαζική εξολόθρευση της ανθρωπότητας. 

Επισυνάπτουμε τις επίσημες αναφορές για τις παρενέργειες των εμβολίων τόσο από την Αμερική 
όσο και από την Αγγλία που καταγράφηκαν μέχρι πριν μερικές ημέρες. Περίπου 1000 
καταγεγραμμένοι θάνατοι στην Αμερική. Περισσότεροι από 400 καταγεγραμμένοι θάνατοι στην 
Αγγλία από όλα τα νέα εμβόλια. Δεν αφορούν μόνο το AstraZeneca για το οποίο γίνεται λόγος τώρα 
στις ειδήσεις αλλά όλα τα γενετικού τύπου εμβόλια. 
  Ανάμεσα στις παρενέργειες αναφέρονται όλα τα είδη από  τις ήπιες, μέτριες και σοβαρές 
παρενέργειες μέχρι και το θάνατο. Οι θρομβώσεις που αναφέρονται για το AstraZeneca στις ειδήσεις 
αποτελούν μόνο ένα μικρό ποσοστό όλων των υπόλοιπων παρενεργειών. Μέσα σε αυτές 
συμπεριλαμβάνονται πολύ σοβαρές και μόνιμες βλάβες στους ανθρώπους, ακόμα και περιστατικά 
τύφλωσης !!!  
(https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions) 
(https://youtu.be/oo-JITmgaXc)
(https://www.epithesiellinwn-a120s.com/post/μπορουν-να-μας-επιβαλλουν-μασκα-τεστ-εμβολιο-τι-λεει-
ο-νομος)

Λ. Το έγκλημα του μεταανθρωπισμού, της αχρήματης οικονομίας και της 
Τεχνητής Νοημοσύνης κατά της ανθρωπότητας.
(https://odysee.com/@ThouriosTV:0/amerikanida-oikonomologos-pandimia:0)

Ο άνθρωπος από έλλογο πρόσωπο  σχεδιάζεται να καταστεί ελεγχόμενο ζώο χωρίς ελευθερία και 
χωρίς αυτεξούσιο. Οι άνθρωποι θα συνδεθούν με την τεχνητή νοημοσύνη και με ρομπότ, δηλαδή 
κατασκευασμένα μηχανικά ανθρωποποειδή προκειμένου το ανθρώπινο είδος να εκπαιδεύσει την νέα 
γενιά των ρομπότ και ακολούθως να εξαφανιστεί εκτός των επιλεγμένων να επιζήσουν ως κυρίαρχοι 
της γής. Το σχέδιο αυτό είναι η μετεξέλιξη της γερμανικής ρατσιστικής και φυλετικής φρενοβλάβειας 
που εισήγαγε την γενετική μηχανική και της σοβιετικής μισάνθρωπης και αντίθεης φρενοβλάβιας που 
εισήγαγε την κοινωνική μηχανική.  (https://youtu.be/LhtWOMj-JdY)

Μ. Το Τραπεζικό Έγκλημα  
(https://eleftheria.com.gr/)
Οι τράπεζες μαζί με την ιατρική τρομοκρατία και την πλύση εγκεφάλου από τα ΜΜΕ αποτελούν την 
ατμομηχανή για την εξολόθρευση της Δημοκρατίας,  των λαών, των πολιτισμών και του ίδιου του 
ανθρώπου ως έλλογο και αυτεξούσιο πρόσωπο και εικόνα του Θεού. Ενδεικτικά για την Ελλάδα είναι 
όσα αναφέρει ο ερευνητής Γιώργος Σαρρής για το επαίσχυντο έγκλημα των τραπεζών εναντίον του 
Ελληνικού λαού. Όλο το διογκωμένο και επαίσχυντο  Ελληνικό χρέος ήταν προσχεδιασμένο όπως εκ 
των υστέρων προκύπτει μαζί με την παραποίηση οικονομικών στοιχείων για να μπει η Ελλάδα στην 
ευρωζώνη αλλά και την παραποίηση στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για να μπει στα μνημόνια. Τιποτε δεν 
ήταν αθώο και,αυθόρμητο ή τυχαίο. 

Ν. Διαρκές Έγκλημα Έσχατης Προδοσίας. 
https://youtu.be/Fgs4es1I_Ak
(https://justiceforgreece.wordpress.com/μηνύσεις-2/δημήτρης-αντωνίου-μηνυση-κατα-των-βου/) 

 Γνωρίζοντας πλέον οι Έλληνες(;) πολιτικοί ότι δεν θα διωχθούν και δεν θα καταδικαστούν από 
την Δικαιοσύνη προχώρησαν την Δευτέρα 14/01/2013 να νομιμοποιήσουν εθνοκτονία-γενοκτονία. 
Συγκεκριμένα προχώρησαν εκ του ασφαλούς με κύρωση της ΠΝΠ (Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου) με την οποία υποθηκεύεται το Ελληνικό Κράτος στους δανειστές.(ΘΕΣΜΟΙ). 
Εφόσον κυρώθηκε η ΠΝΠ, το σύνολο της κρατικής περιουσίας της Ελλάδας τίθεται στη διάθεση 
των ξένων δανειστών σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η αποπληρωμή των δανείων και οι 
δανειστές θα έχουν τη δυνατότητα να κατάσχουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που κατέχει 
το Δημόσιο και η Τράπεζα της Ελλάδας.  
Η επίμαχη διάταξη είχε περιληφθεί στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ. 240/2012) που 
τροποποιεί τους κανόνες της δανειακής σύμβασης, και με αυτήν ορίζεται ότι «ούτε το δικαιούχο 
κράτος μέλος, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους 
στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης-
συντηρητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία 
σχετικά με τη σύμβαση τροποποίησης». Κακουργηματικά ενσωματώνεται δηλαδή στο εθνικό δίκαιο ο 
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όρος πως όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Eλληνικού κράτους και τα πάσης φύσεως ιδιοκτησιακά 
δικαιώματα του υπόκεινται σε κατάσχεση. Η κύρωση της παραπάνω ΠΝΠ, στις 14/01/2013, είναι 
αντίθετη προς το Σύνταγμα και καταλύει το Δημοκρατικό Πολίτευμα της χώρας, καθόσον 
προσβάλλει ευθέως θεμελιώδεις αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 134 παρ. 2 και 134α' -περ. (στ) Π.Κ.  

Σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο στο οποίο αυτή υπάγεται, αυτομάτως σε περίπτωση μη πληρωμής 
κάποιας οφειλής αρχίζει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της Ελλάδας, με αναγκαστική 
διαχείριση ή και κατασχέσεις. Η αναγκαστική διαχείριση άρχισε ήδη με την παραχώρηση της 
διοίκησης της χώρας στους δανειστές και τώρα ετοιμάζονται για τις κατασχέσεις καθώς οι πάντες 
ξέρουν ότι το χρέος της κυβέρνησης δεν είναι βιώσιμο και επίκειται στάση πληρωμών. 2. Τα 
εγκλήματα που τελέστηκαν και τελούνται λόγω της δανειακής σύμβασης δεν αφορούν μόνο την 
εσχάτη προδοσία αλλά και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία των Ελλήνων σε 
εξέλιξη.        

Επειδή οι διαχειριστές της εξουσίας και οι τράπεζες επωφελούμενοι της κατοχής της χώρας και της 
ανομίας που οι ίδιοι δημιούργησαν εν κοινή συναινέσει και ενσυνείδητα, έστησαν κατόπιν κατά των 
πολιτών την μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία, ώστε να φορτώσουν τον λαό με χρέος και με 
δικαιολογία το παράνομο- κατασκευασμένο χρέος, να μεταβιβάσουν την κρατική και ιδιωτική 
περιουσία στις εταιρείες των παγκόσμιων τοκογλύφων με συμβόλαια. Δηλαδή, ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΠΛΑ!   Έδωσαν με ΦΕΚ συνολικά 258 δις ευρώ σε ομόλογα στις τράπεζες, για να 
πάρουν δάνεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να τα δώσουν στον κόσμο σε στεγαστικά 
δάνεια και κεφάλαια κινήσεως στις επιχειρήσεις, ( Ν.3723 κλπ.) αλλά με ΦΕΚ από την αρχή τους 
είπαν ότι αν δεν τα πληρώσουν οι τράπεζες θα μπουν στο δημόσιο χρέος να τα πληρώσει ο κόσμος !  
Πρώτο Ουσιώδες  Συμπέρασμα  
Κάθε Έλληνας πολίτης και κάθε κρατική αρχή που συμμετέχουν με οιονδήποτε τρόπο και 
συνεργούν στα ανωτέρω εγκλήματα κατά του Ελληνικού Λαού είναι συνένοχος και υπόλογος 
στον Ελληνικό λαό στην Ελληνική Αλλά και στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικαιοσύνη 

Μέρος 3ο 
Άμυνα βάσει του Συντάγματος ιδιαίτερα του Άρθρου 120 και των 
Νόμων που απορρέουν από το Σύνταγμα  
(https://www.diktyoellinismou.gr/keimeno-kasimati/)
(https://youtu.be/5_4tFpvz72Y) 

Οι Έλληνες πολίτες οφείλουν βάσει του άρθρου 120 αλλά και όλου του Συντάγματος να 
αντισταθούν με κάθε συνταγματικά νόμιμο, ειρηνικό και απαθή, αλλά και δημοκρατικά 
αποτελεσματικό τρόπο, για την άρση του εγκλήματος της κατάλυσης του  Συντάγματος και την 
επαναφορά της Αληθούς Κοινοβουλευτικής  Δημοκρατίας. (https://youtu.be/5_4tFpvz72Y). 
Είμαστε σαφώς υποχρεωμένοι όλοι οι Έλληνες πολίτες να τηρούμε και να φυλλάσσουμε με 
αφοσίωση το Σύνταγμα και να καταγγέλουμε στην Δικαιοσύνη κάθε παραβίαση του από 
χαμηλόβαθμο η υψηλόβαθμο Δημόσιο Λειτουργό, Αστυνομικό, Δικαστικό, Εφοριακό, 
Εκκλησιαστικό, Πολιτικό και όποιον άλλο.  

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη) 
2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα 
και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. 
3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν 
από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του 
εγκλήματος. 
4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και 
υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη 
βία.» 

Βάσει αυτής της ακροτελεύτιας διάταξης καθίσταται σαφές ότι, στις περιπτώσεις βίαιης κατάλυσης 
του Συντάγματος στο άρθρο 120 το ίδιο το Σύνταγμα, επιβάλλει σε όλους τους Έλληνες πολίτες (άρα 
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και στους δικαστικούς, στα όργανα της τάξης και σε όλους όσους έχουν ορκιστεί υπακοή και πίστη 
στο Σύνταγμα) την ανυπακοή σε κάθε νόμο ενέργεια και απόφαση που δεν είναι σύμφωνα με αυτό. 
Και ειδικότερα μας επιβάλει να καταπολεμήσουμε αυτούς τους απορριπτέους νόμους, αλλά επίσης 
να πολεμήσουμε με οποιοδήποτε δίκαιο μέσο ως εχθρό της πατρίδας μας, τον όποιον φυσικό και 
ηθικό αυτουργό θα επιχειρήσει να επιβάλει την εφαρμογή των. 

Ευθύνη των Δημοσίων Υπαλλήλων ως προς το Σύνταγμα   
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 

 Συγκεκριμένα και πιο αναλυτικά κάθε δημόσιος υπάλληλος οφείλει να σέβεται και να εφαρμόζει τα 
ακόλουθα.  
Σύμφωνα με τον νόμο 3528 του 2007, στο ΦΕΚ. Αρ. Φύλλου 26 της 9/2/2007 Τεύχος Πρώτο, στο 
μέρος Β’ (https://www.e-nomothesia.gr/kat-demosia-dioikese/n-3528-2007.html) που αφορά τις 
υποχρεώσεις, τους περιορισμούς, τα κωλύματα και την Αστική Ευθύνη τους, αναφέρονται επί λέξει 
τα κάτωθι:   

Άρθρο 24.  Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του κράτους, υπηρετεί μόνο το λαό και 
οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.   

Άρθρο 25. 

 1.Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη Συνταγματικότητα των 
υπηρεσιακών του ενεργειών.   

2.Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί 
διαταγή την οποία θεωρεί παράνομη οφείλει πριν την εκτελέσει, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη 
γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται 
νομιμότητα του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν.  

3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική η παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την 
εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή.  

4. Αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εκτελούμενη ενεργεία, για την οποία είναι αναγκαία η 
προσυπογραφή ή η θεώρηση του, οφείλει να την διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την 
ευθύνη. 


Κατάλυση του Συντάγματος και πράξεις Έσχατης Προδοσίας. 
Όπως έχουμε αναφέρει στο πρώτο μέρος της Δήλωσης μας αυτής σαφώς τα τελευταία δέκα 
χρόνια έχει καταλυθεί το Σύνταγμα και συντελείται το Διαρκές Έγκλημα της Έσχατης Προδοσίας 
όπως αποδεικνύει ο καθηγητής Κασιμάτης και άλλοι διεθνούς κύρους επιστήμονες. Πίσω από 
την πλάτη του Ελληνικού λαού οι Έλληνες βουλευτές αποφάσισαν αμετάκλητα και άνευ όρων να 
παραιτηθούν από κάθε μορφή κρατικής ασυλίας και να παραδώσουν την Ελλάδα και τον 
Ελληνικο λαό αιχμάλωτους στου ξένους τοκογλύφους. Δηλαδή όλα τα κόμματα και όλοι οι 
Έλληνες αποφάσισαν να διαλύσουν την Ελληνική Δημοκρατία, να εκδιώξουν τους Έλληνες από 
την Ελλαδα και να καταργήσουν το Ελληνικό Κράτος.  
Οι ξένοι δανειστές βάσει των προδοτικών και πρωτοφανών δανειακών συμβάσεων  μπορούν να 
κατέχουν και να  κατάσχουν οτιδήποτε Ελληνικό, Νησιά, Μνημεία, ακριτικές περιοχές, όπως πχ η 
Θράκη το Αιγαίο, τα πολεμικά μας καράβια και αεροπλάνα, και κάθε μορφή πλούτο Ορυκτού, 
θαλάσσιου πολιτισμικού κλπ. Δηλαδή δεν υφίσταται πλέον Ελλάδα.  (https://youtu.be/
zKRHqCicKn0),(https://youtu.be/Y47fLRvuCWI),(https://youtu.be/C4-7i_U1ZKQ),(https://
youtu.be/MsKfv15OYYs),(https://youtu.be/D0bHuJi07eE).Όλοι όσοι διετέλεσαν βουλευτές και 
μέλη της Ελληνικής Βουλής  από τις 24/11/2011 έως και σήμερα, από κοινού συνεχίζουν να 
αποκρύπτουν, συγκαλύπτουν και υποθάλπουν το γεγονός ότι έχει από την έδρα της Βουλής 
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ανακοινωθεί εσχάτη προδοσία,(https://youtu.be/1y-jcsWcbnk). Αποκρύπτουν επίσης όλοι οι 
Έλληνες βουλευτές και τα κόμματα της Βουλής  ότι διαπράχθηκε παράλειψη διώξεων Εσχάτης 
Προδοσίας την οποία σαφώς υποθάλπτουν. Αποκρύπτουν επίσης ότι η παράλειψη διώξεων του 
εγκλήματος της έσχατης προδοσίας συνιστά επίσημη κατοχή από ξένες δυνάμεις και ότι η 
κατοχή της χώρας συνιστά επίσης και βίαιη κατάλυση του Συντάγματος. Καθώς αλήθεια είναι, ότι 
από τις 24/11/2011 έως και σήμερα, πολλοί εκ των πολιτικών μιλούν για προδοσία, αλλά ωστόσο 
ούτε μία επερώτηση δεν έχει κανείς εξ αυτών και όλων όσων διετέλεσαν μέλη του κοινοβουλίου 
από τις 24/11/2011 έως και σήμερα, καταθέσει στη Βουλή σχετική ερώτηση και απαίτηση για 
προσφυγή του θέματος στην δικαιοσύνη. Αλλά ούτε και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν έχει 
γίνει ποτέ έως τώρα κάποια ανακοίνωση από κανένα πολιτικό ή άλλο πρόσωπο, για εκείνο το 
μείζον θέμα, των δικογραφιών εσχάτης προδοσίας που έχει η δικαιοσύνη σχηματίσει. Ακολούθως 
παραθέτουμε κρίσιμες αναφορές που διαφωτίζουν και αποκαλύπτουν το εθνικό έγκλημα από 
συσχετισμένες νομικές και δικαστικές πράξεις που εκκρεμούν.  

α) δικογραφία 13094 (προκαταρκτική) ΙΔ13-2145 με εντολή του 
Εισαγγελέα κ. Ιωάννη Παναγόπουλου   
(https://agreenobserver.wordpress.com/2014/01/24/δικογραφια-για-εσχατη-προδοσια-κατα-173/) 
(https://justiceforgreece.wordpress.com/μηνύσεις-2/2η-μηνυτηρια-αναφορα-κατα-βουλευτων-ε/) 
(https://www.pentapostagma.gr/politiki/820450_ektakti-exelixi-anaklithikan-apo-arheio-oles-oi-
minyseis-gia-eshati-prodosia-kai) 

β) Δικογραφία με  ΑΒΜ Γ2010/7723    
(https://justiceforgreece.wordpress.com/μηνύσεις-2/μηνυση-για-εσχατη-προδοσια-των-300-απο-το/) 

γ) δικογραφία με ΑΒΜ : ΙΔ 2010/19473 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών 
( h t t p : / / w w w . a r e i o s p a g o s . g r / n o m o l o g i a / a p o f a s e i s _ D I S P L A Y . a s p ?
cd=YP6FW7RHGQ0NGHRPL7A3P8CYEL8MSP&apof=1585_2019&info=%D0%CF%C9%CD%C9%CA
%C5%D3%20-%20%20%D3%D4) 

 δ) υπεβλήθη στη Βουλή από τον Κο Κατσιρώδη Αντεισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου με αριθμ πρωτ. 3088/20-9-2011. 
 (https://justiceforgreece.wordpress.com/μηνύσεις-2/μηνυση-για-εσχατη-προδοσια-των-300-απο-
το/) 
Ακόμη και με το Άρθρο 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπου σε περιόδους ειρήνης και 
δημοκρατίας, για αυτεπαγγέλτως διωκόμενα ποινικά αδικήματα και κυβερνητικά εγκλήματα όπως 
είναι αυτό της Εσχάτης Προδοσίας, επιλαμβάνεται και ξεκινά η ποινική διαδικασία έγκαιρα και δεν 
χρειάζεται η άδεια της Βουλής. Το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ποινική δίωξη, επιβεβαιώνει 
και τεκμηριώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται επίσημα υπό εχθρική κατοχή και ότι οφείλουμε να 
αντισταθούμε με κάθε μέσο. (https://zoidosia.blogspot.com/p/blog-page_21.html) 

Η αδικαιολογήτως μακρά μέχρι τώρα καθυστέρηση της προόδου της υπόθεσης αυτής στην Βουλή, 
υποδηλώνει, από μέρους των όποιων υπεύθυνων (πολιτικών αλλά και πολιτών) δόλο κωλυσιεργίας 
της, η οποία μπορεί να δώσει την δυνατότητα στους κατηγορούμενους να διαφύγουν στο εξωτερικό 
και το σημαντικότερο, επιτρέπει την συνεχιζόμενη διάπραξή της ως διαρκούς κακουργήματος και 
καταδικάζει την Ελλάδα σε μια κατάσταση νομιμοποιημένης, δια της ενόχου σιωπής των, ΔΙΑΡΚΟΥΣ 
ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ από ξένες δυνάμεις.   Στην περίπτωση αυτή, τουλάχιστον τα 300 
μέλη της Βουλής, καθίστανται και υπαίτια Κακουργηματικής Κατάχρησης Εξουσίας, δια της 
παράβασης των άρθρων 239 παρ. Β και 27, 15. ΠΚ.(https://www.lawspot.gr/node/264263) 

Έχω επίσης να προσθέσω ότι: Η δόλια κωλυσιεργία της προόδου της δικογραφίας για εσχάτη 
προδοσία που από το 2011 εκκρεμεί στη Βουλή, συνιστά και αληθή σωρευτική συνέργεια αυτών και 
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σε ΔΙΑΡΚΗ διάπραξη κι εγκαθίδρυση κατάστασης Εσχάτης Προδοσίας της Ελλάδας (ΠΚ 45, 46, 134) 
δεδομένου ότι η Εσχάτη Προδοσία είναι Διαρκές Κακούργημα (Συντ. 97, 120, (https://
www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/) καθώς και την γνωμοδότηση 
του Αρείου Πάγου 684/1975 Ολ. Α.Π. (http://www.cylaw.org/areiospagos/index_1975.html)). Με την 
παράλειψη των και την κακουργηματική αυτή σιωπή των 300 βουλευτών της Βουλής, του κάθε 
πολιτικού αλλά και του κάθε άλλου υπεύθυνου, οι εν λόγω κατηγορούμενοι και άπαντες οι βουλευτές 
του Ελληνικού κοινοβουλίου, συνεχίζουν να εφαρμόζουν τις προδοτικές διατάξεις του 1ου, 2ου, 3ου 
Μνημονίου και 1ης, 2ης, 3ης Δανειακής Σύμβασης (ΠΚ 134.  https://www.lawspot.gr/node/264263), 
καταδικάζοντας έτσι την Ελλάδα σε μια ουσιαστική και διαρκή κατάσταση Εσχάτης Προδοσίας και 
Κατοχής της και τον Λαό σε έναν αργό βασανιστικό βιολογικό, ηθικό και εθνικό θάνατο.  

Ολέθριες και Σχετιζόμενες Εθνικές Συνέπειες της Κατάλυσης του 
Συντάγματος και ανάγκη Αντίστασης. 

Μετά την υπογραφή της πρώτης  Δανειακής Σύμβασης στις 8 Μαΐου 2010 μεταξύ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, των υπολοίπων κρατών της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ, προκειμένου να χορηγηθεί 
οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα με μορφή δανείου, ύψους 110.000.000.000 ευρώ  

(http://www.dsanet.gr/epikairothta/mnimonio/blog/N_B.pdf) 

αλλά και ακολούθως με τις επόμενες Δανειακές Συμβάσεις,12 Φεβρουαρίου 2012,  13 Ιουλίου 2015.  

(https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνική_οικονομική_κρίση_(2009-2018)) 

Η Ελλάδα χάνει την Εθνική της Κυριαρχία και μπαίνει σε καθεστώς Υποτέλειας, αποικιοκρατίας και 
πλήρους Δουλείας στους Ξένους Δανειστές. 

Βάσει όλων αυτών των στοιχείων και προδοτικών εξελίξεων με ευθύνη όλων των κομμάτων που 
συμμετείχαν στην Βουλή την Περίοδο αυτή αλλά και μέχρι σήμερα, είναι σαφές πως όλες οι κρατικές 
αποφάσεις σε καίρια εθνικά θέματα της περιόδου 2009-2021 όπως:  

1. Ανακεφαλοποιήσεις Τραπεζών, Δανειακές Συμβάσεις, Οικονομικά Μέτρα λιτότητας. 

2.Διεθνείς  Συνθήκες τύπου Συνθήκης των Πρεσπών. 

3.Ελληνοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομυρίων μεταναστών. δηλαδή αλλοδαπών που 
εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα. 

4.  Η τέταρτη κατά σειρά αναθεώρηση (ΦΕΚ A 187/28.11.2019) του ελληνικού Συντάγματος στα 44 
χρόνια της Μεταπολίτευσης στις 2 Δεκεμβρίου του 2019 (https://www.lawspot.gr/node/266086). 
Βασικές αλλαγές μεταξύ των άλλων ο νόμος για το ακαταδίωκτο των βουλευτών.  

5. Ιατρικά Μέτρα Εγκλεισμού και Ιατρικής Τρομοκρατίας με κορυφαίο τον υποχρεωτικό και 
ανασφαλή ιατρικά εμβολιασμό και πολλά άλλα, 

(https://www.diktyoellinismou.gr/porisma/), (https://youtu.be/5APed_ZNxXQ), 

όλα αυτά  είναι αλληλοσχετιζόμενες και άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους 
νομ ικά πράξε ι ς κυβερνήσεων που σαφώς ε ί να ι Παράνομες , 
Αντισυνταγματικές και Ποινικά Κολάσιμες.  

Διότι οι  νομικές πράξεις και αποφάσεις αυτές προέρχονται από «κατοχικές» κυβερνήσεις που 
διαρκώς εξαπατούν τον Ελληνικό Λαό και του αποκρύπτουν το μέγεθος του Εθνικού Εγκλήματος και 
της Πολιτικής Απάτης. Αυτό καθίσταται έκδηλο και από την περιφρόνηση του αποτελέσματος του 
Δημοψηφίσματος στις 5 Ιουλίου του 2015. Καθώς επίσης από την πλήρη παραβίαση εκτός του 
Συντάγματος της Ελλάδος,  του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικαίου και των διεθνών συνθηκών 
περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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(https://youtu.be/5_4tFpvz72Y), (https://2021ellada.blogspot.com), (https://youtu.be/FOnw3Qa2-Pg) 

Εξ όλων αυτών είναι σαφές ότι όλες  οι κρατικές αποφάσεις της περιόδου αυτής 2009-2021 που 
αφορούν την Δημοκρατία, την Εθνικη Κυριαρχία και Εθνική Ασυλία, τα Δικαιώματα  του Ανθρώπου 
και την Δημόσια Υγεία έχουν παρθεί από «κατοχικές» κυβερνήσεις που τελούν υπό το καθεστώς της 
Ξένης Δουλείας. Οι αποφάσεις αυτές είναι συνολικά αλληλοσχετιζόμενες αποφάσεις και πράξεις που 
όλες μαζί αποτελούν Εσχάτη Προδοσία και παραβίαση κάθε Έννοιας Δικαίου. 

Επομένως και βάσει του άρθρου 120 ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες και όλες οι Δημόσιες 
Υπηρεσίες και Αρχές οφείλουν και υποχρεούνται να μην υπακούουν. Όχι δε μόνο αυτό αλλά όλοι 
μαζί οφείλουν να αντιστέκονται και να συνεργάζονται για την επαναφορά της Ελληνικής Πολιτείας 
στην Δημοκρατική Κανονικότητα.  

Ο Ελληνικός λαός έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί και να αντισταθεί σε κάθε μορφή 
«Παγκοσμιοποίησης» που καταργεί την Εθνική Κυριαρχία και την Εθνική Ταυτότητα των Ελλήνων. 
Διότι όλες οι κυβερνήσεις και οι ενεργοί πολιτικοί  της περιόδου αυτής, εργάζονται σαφώς εναντίον 
της Ελλάδος και των Ελλήνων. Στην ουσία εργάζονται υπέρ μιας έννοιας παγκοσμιοποίησης που 
καταργεί την Ελλάδα, τον Ελληνικό Λαό, τον Ελληνικό Πολιτισμό, την Ορθόδοξη Πίστη και Εκκλησία 
αλλά και κάθε έννοια Δικαίου, Δημοκρατίας  και Ελευθερίας του ανθρώπου ως Αυτεξούσιο Πρόσωπο.  

Υπεύθυνοι για την τήρηση του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου όλοι οι 
Ελληνες πολίτες και δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. 

Υπεύθυνοι για την τήρηση του Συντάγματος και την Νομιμότητα εκτός από όλους τους Έλληνες 
πολίτες όπως αναφέρει το άρθρο 120 είναι και όλες οι Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες και το 
ανθρώπινο προσωπικό τους. Συγκεκριμένα αναφέρουμε τις  Αστυνομικές Αρχές, τις Δικαστικές και 
Εισαγγελικές Αρχές, τις Στρατιωτικές Αρχές, την Εκκλησιαστική Ιεραρχία κλπ. Επιπλέον και σε 
συνάφεια με τους προηγούμενους υπεύθυνοι επίσης για την προστασία το Συντάγματος και της 
Δημοκρατίας είναι οι ανά την Ελλάδα Δικηγορικοί Σύλλογοι και τα μέλη των, οι Δημοσιογράφοι και οι 
αντίστοιχες Ενώσεις των ανά την Ελλάδα.  Ολοι αυτοί εκτός του ότι υποχρεούνται να τηρούν και να 
προστατεύουν το Σύνταγμα και το Κράτος Δικαίου επιπλέον είναι υπόλογοι στην Δικαιοσύνη, στον 
Ελληνικό Λαό και στην Ιστορία εάν γίνονται συνεργοί και συνένοχοι με τους πολιτικούς σε πράξεις 
και σε ενέργειες που παραβιάζουν το Σύνταγμα και την Νομιμότητα. Σύμφωνα με τον Καθηγητή 
Κασιμάτη και άλλων ερευνητών οι Έλληνες πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα μέσω της Νομικής Οδού να 
στρέφονται εναντίον κάθε φυσικού προσώπου η Δημόσιας Αρχής που παραβιάζει το Σύνταγμα και 
την Νομιμότητα να ζητούν την τιμωρία των και να απαιτούν την αποκατάσταση της Συναταγματικής 
Νομιμότητας. 
Ακολούθως συνοψίζουμε βάσει εργασίας του Φωτη Γιοβανόπουλου (http://2021ellada.blogspot.com/) 
τις βασικές αρχές του Συντάγματος και του Διεθνούς Δικαίου οι οποίες δεσμεύουν όλες τις δημόσιες 
υπηρεσίες στην Ελλάδα με προεξάρχοντα τις Αστυνομικές Αρχές στην Νομιμότητα.  

Πιό Αναλυτική Ενημέρωση των Αστυνομικών Αρχών και των Οργάνων της 
τάξης αλλά και παντός άλλου Φορέα  
Της Δικαιοσύνης, του Στρατού, των Δικηγόρων,  των οικονομικών υπαλλήλων 
και των εφοριακών, της Εκκλησίας, της Δημοσιογραφίας κλπ. 
 Όλα επομένως όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα σε εθνικό, πολιτειακό, κοινωνικό, νομικό 
εκκλησιαστικό εκπαιδευτικό, και οποίο άλλο  επίπεδο πάσχουν από Συνταγματική Νομιμότητα. 
Ιατρικά μέτρα, Αστυνομικά μέτρα, Δικαστικά μέτρα, Οικονομικά μέτρα, Στρατιωτικά μέτρα, 
εκπαιδευτικά μέτρα κλπ όλα αυτά αντιβαίνουν εν πολλοίς στο Σύνταγμα  και στην Δημοκρατία.  

Η επιβολή ιατρικών πράξεων όπως οι εγκλεισμοί, οι μάσκες-φίμωτρα, τα εμβόλια, υποχρεωτικά τεστ, 
Κλείσιμο των Σχολείων, υποχρεωτικά τεστ μαθητές και εργαζόμενους, αποστασιοποίηση των 
προσώπων, η κατάργηση εορτών εθνικών και εκκλησιαστικών, αλλά και ο πτωχευτικός νόμος όλα 
αυτά είναι  επιστημονικώς παράλογα επικίνδυνα και αστήρικτα,(https://www.diktyoellinismou.gr/
porisma/), (https://youtu.be/5APed_ZNxXQ). Θέτω υπ’ όψιν Σας την παρακάτω αναλυτικώς 
περιγραφόμενη παραβατική συμπεριφορά των άνω εγκαλουμένων απέναντί μου (συνιστάμενη στην 

https://youtu.be/5_4tFpvz72Y
https://2021ellada.blogspot.com
https://youtu.be/FOnw3Qa2-Pg
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https://youtu.be/5APed_ZNxXQ


διάπραξη, κυρίως, των εγκλημάτων του Βασανισμού, της Εσχάτης Προδοσίας, των Εγκλημάτων κατά 
της Ανθρωπότητας και της Σύστασης Εγκληματικής Οργάνωσης και ζητώ την άσκηση ποινικής 
διώξεως εναντίον τους και την κατά νόμον τιμωρία τους. 

ότι όλα τα παραπάνω δήθεν για την δημόσια υγεία και για το κοινό καλό μέτρα παραβιάζουν 
καταφανώς θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις, καθώς και τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους νόμους με υπερσυνταγματική ισχύ ως εφαρμογή στο 
εθνικό δίκαιο του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων με βάση το άρθρο 28 του 
Συντάγματος, όπως τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (νόμος 3418/2005), τη Σύμβαση Οβιέδο 1997 
(νόμος 2619/1998), τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή 
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (Παράρτημα στην απόφαση 39/46 της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών), το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (νόμος 2462/1997) 
και πολλά άλλα όπως περιγράφονται ακολούθως.  

 Η Ευθύνη της Αστυνομίας και κάθε Δημόσιας Αρχής και νομικά 
επιλήψιμες ενέργειες των.(https://www.epithesiellinwn-a120s.com/post/µπορουν-να-µας-
επιβαλλουν-µασκα-τεστ-εµβολιο-τι-λεει-ο-νοµος) 

Η Πραγματική Νομική και Αντισυνταγματική Διάσταση όλων των μέτρων, ιατρικών, οικονομικών κλπ,  
που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια στους Έλληνες Πολίτες έχει επισημανθεί από πολλούς 
ερευνητές και Έλληνες πολίτες πουμαγωνίζονται για την τήρηση Σναγματος. 

 (https://2021ellada.blogspot.com). 

I.Σύμφωνα με τον Σύνταγμα της Ελλάδος (ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019) 
Άρθρο 28– Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί 

Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την 
επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη 
νόμου. H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς 
τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. 

Οι νόμοι που αποτελούν εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων υπερισχύουν από τους 
άλλους νόμους, διατάξεις, ΚΥΑ, αποφάσεις κλπ και συνεπώς καθιστούν κάθε τι αντίθετο προς αυτές ΑΚΥΡΟ και 
ΠΑΡΑΝΟΜΟ 

II.Σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Υπερσυνταγματικός νόμος 
3418/2005 - ΦΕΚ 287 Α / 28-11-2005) 

Άρθρο 1– Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως 
σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της 
υγείας του ανθρώπου. 

2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον 
αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας 
των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης. 

3. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια 
πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική 
συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή. 
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https://www.epithesiellinwn-a120s.com/post/%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B9-%CE%BB%CE%B5%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://www.epithesiellinwn-a120s.com/post/%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B9-%CE%BB%CE%B5%CE%B5%CE%B9-%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://2021ellada.blogspot.com


Η χρήση μάσκας αποτελεί ιατρική πράξη 

III.Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος (ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019) 
Άρθρο 5 - Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία 

4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη 
κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου 
περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση 
ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων 
πράξεων, όπως νόμος ορίζει. 

5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος (που 
συμφωνεί με το Σύνταγμα όπως σαφέστατα αναφέρεται στα άρθρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ §4), ορίζει τα 
σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων. 

_______________________ 

Eρμηνευτική δήλωση: Στην απαγόρευση της παραγράφου 4 δεν περιλαμβάνεται η απαγόρευση της 
εξόδου με πράξη του εισαγγελέα, εξαιτίας ποινικής δίωξης, ούτε η λήψη μέτρων που επιβάλλονται για την 
προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, όπως νόμος ορίζει. 

και 

IV.Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  
(Υπερσυνταγματική - https://www.echr.coe.int/documents/convention_ell.pdf) 

Άρθρο 5 - Το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια 

1. Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν και την ασφάλειαν. Ουδείς επιτρέπεται να στερηθή 
της ελευθερίας του ειμή εις τας ακολούθους περιπτώσεις και συμφώνως προς την νόμιμον διαδικασίαν:  

α. εάν κρατήται κανονικώς κατόπιν καταδίκης υπό αρμοδίου δικαστηρίου. 

ε. εάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως ατόμων δυναμένων να μεταδώσωσι μεταδοτικήν ασθένειαν, 
φρενοβλαβούς, αλκοολικού, τοξικομανούς ή αλήτου. 

ΜΟΝΟ ατομικά διοικητικά μέτρα μπορεί να επιβληθούν ακόμα και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 
και όχι καθολικά και αυτά ΜΟΝΟ ως ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου και εφόσον έχει ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ότι 
το άτομο αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Κάθε άλλη ενέργεια είναι αντισυνταγματική αφού άρει την 
προστασία κάθε προσώπου από το Σύνταγμα (άρθρο 5 §5) έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων.  

V.Σύμφωνα με τη Σύμβαση Οβιέδο 1997 (Υπερσυνταγματική - νόμος 2619/1998 - 
ΦΕΚ 132 Α / 19-06-1998) 

Άρθρο 2 - Το προβάδισµα του ανθρωπίνου όντος 

Τα συµφέροντα και η ευηµερία του ανθρώπινου όντος θα υπερισχύουν έναντι µόνου του κοινωνικού 
συµφέροντος ή της επιστήµης. 

Άρθρο 5 – Γενικός κανόνας 

Επέµβαση σε θέµατα υγείας µπορεί να υπάρξει µόνον αφού το ενδιαφερόµενο πρόσωπο δώσει την 
ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούµενης σχετικής ενηµέρωσής του. Το πρόσωπο αυτό θα 
ενηµερώνεται εκ των προτέρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύση της επέµβασης, καθώς και 
ως προς τα επακόλουθα και κινδύνους που αυτή συνεπάγεται. Το ενδιαφερόµενο πρόσωπο µπορεί 
ελεύθερα και οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συναίνεση του.  

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ell.pdf


ΔΕΝ μπορεί να επιβληθεί ιατρική πράξη με τη δικαιολογία του κοινωνικού συμφέροντος χωρίς να υπάρχει 
ενημέρωση και κυρίως χωρίς ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ 

VI.Σύμφωνα με την Παγκόσμια Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
( Υ π ε ρ σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ή - h t t p : / / p o r t a l . u n e s c o . o r g / e n / e v . p h p -
URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html) 

Άρθρο 6 - Συναίνεση 

3. Σε κατάλληλες περιπτώσεις έρευνας που διεξάγεται σε μια ομάδα ατόμων ή σε μια κοινότητα, μπορεί 
να ζητηθεί πρόσθετη συμφωνία των νομικών εκπροσώπων της συγκεκριμένης ομάδας ή κοινότητας. Σε 
καμία περίπτωση δεν θα πρέπει μια συλλογική κοινοτική συμφωνία ή η συγκατάθεση ενός ηγέτη της 
κοινότητας ή άλλης αρχής να αντικαταστήσει τη συγκατάθεση ενός ενημερωμένου ατόμου. 

Ο καθένας αποφασίζει ΜΟΝΟ για τον εαυτό του και ΚΑΝΕΝΑΣ άλλος ΔΕΝ μπορεί να αποφασίσει για 
λογαριασμό άλλου, είτε είναι ηγέτης, είτε είναι άλλη αρχή. 

VII.Σύμφωνα με το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα 
(Υπερσυνταγματικό – νόμος Νόμος 2462/1997 - ΦΕΚ 25 Α / 26-02-1997) 

Άρθρο 7 

Κανείς δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινές ή μεταχειρίσεις σκληρές, απάνθρωπες 
ή εξευτελιστικές. Ειδικότερα, απαγορεύεται η υποβολή προσώπου, χωρίς την ελεύθερη 
συγκατάθεση του σε ιατρικό ή επιστημονικό πείραμα. 

VIII.Σύμφωνα με την ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εξάλειψη των βασανιστηρίων στον 
κόσμο (Ευρωκοινοβούλιο 2013/2169 (INI)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0206&from=EN 

4. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την CAT, ο όρος 'βασανιστήρια' σημαίνει οιαδήποτε πράξη με 
την οποία «προκαλείται σκοπίμως σε ένα πρόσωπο σοβαρός πόνος ή ταλαιπωρία, σωματική ή 
ψυχική, από δημόσιο λειτουργό ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί με επίσημη ιδιότητα ή με την 
υποκίνηση ή τη συναίνεση ή με την αποδοχή του». Θεωρεί ωστόσο ότι καταστάσεις κατά τις 
οποίες πράξεις βασανισμού και άλλη σκληρή, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση ή 
τιμωρία διαπράττονται με τη συμμετοχή φορέων εκτός κρατικών ή δημοσίων υπαλλήλων 
πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται μέσω μέτρων πολιτικής που ευνοούν την πρόληψη, τη 
λογοδοσία και την αποκατάσταση 

IX.Σύμφωνα με τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή 
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (Παράρτημα στην απόφαση 39/46 της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών). Είναι Υπερσυνταγματική Αρχή. 
( h t tps : / /www.asy lumlawdatabase .eu/s i tes /www.asy lumlawdatabase .eu/fi les /a ldfi les /
%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%97%CE%95%20%C
E%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%92%CE%B1%CF%
83%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD
%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD%20%CF%
84%CF%81%CF%8C%CF%80%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF
%81%CE%AE%CF%82%2C%20%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8
9%CF%80%CE%B7%CF%82%20%CE%AE%20%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%C
E%BD%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82.pdf)


Άρθρο 2. 

1. Κάθε Κράτος Μέρος λαμβάνει αποτελεσματικά νομοθετικά, διοικητικά, δικαστικά ή άλλα 
μέτρα για να προλαμβάνει πράξεις βασανιστηρίων σε κάθε εδαφική περιοχή που υπάγεται στη 
δικαιοδοσία του. 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IP0206&from=EN
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/%2525CE%2525A3%2525CF%25258D%2525CE%2525BC%2525CE%2525B2%2525CE%2525B1%2525CF%252583%2525CE%2525B7%252520%2525CE%252597%2525CE%252595%252520%2525CE%2525BA%2525CE%2525B1%2525CF%252584%2525CE%2525AC%252520%2525CF%252584%2525CF%252589%2525CE%2525BD%252520%2525CE%252592%2525CE%2525B1%2525CF%252583%2525CE%2525B1%2525CE%2525BD%2525CE%2525B9%2525CF%252583%2525CF%252584%2525CE%2525B7%2525CF%252581%2525CE%2525AF%2525CF%252589%2525CE%2525BD%252520%2525CE%2525BA%2525CE%2525B1%2525CE%2525B9%252520%2525CE%2525AC%2525CE%2525BB%2525CE%2525BB%2525CF%252589%2525CE%2525BD%252520%2525CF%252584%2525CF%252581%2525CF%25258C%2525CF%252580%2525CF%252589%2525CE%2525BD%252520%2525CF%252583%2525CE%2525BA%2525CE%2525BB%2525CE%2525B7%2525CF%252581%2525CE%2525AE%2525CF%252582%25252C%252520%2525CE%2525B1%2525CF%252580%2525CE%2525AC%2525CE%2525BD%2525CE%2525B8%2525CF%252581%2525CF%252589%2525CF%252580%2525CE%2525B7%2525CF%252582%252520%2525CE%2525AE%252520%2525CF%252584%2525CE%2525B1%2525CF%252580%2525CE%2525B5%2525CE%2525B9%2525CE%2525BD%2525CF%252589%2525CF%252584%2525CE%2525B9%2525CE%2525BA%2525CE%2525AE%2525CF%252582.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/%2525CE%2525A3%2525CF%25258D%2525CE%2525BC%2525CE%2525B2%2525CE%2525B1%2525CF%252583%2525CE%2525B7%252520%2525CE%252597%2525CE%252595%252520%2525CE%2525BA%2525CE%2525B1%2525CF%252584%2525CE%2525AC%252520%2525CF%252584%2525CF%252589%2525CE%2525BD%252520%2525CE%252592%2525CE%2525B1%2525CF%252583%2525CE%2525B1%2525CE%2525BD%2525CE%2525B9%2525CF%252583%2525CF%252584%2525CE%2525B7%2525CF%252581%2525CE%2525AF%2525CF%252589%2525CE%2525BD%252520%2525CE%2525BA%2525CE%2525B1%2525CE%2525B9%252520%2525CE%2525AC%2525CE%2525BB%2525CE%2525BB%2525CF%252589%2525CE%2525BD%252520%2525CF%252584%2525CF%252581%2525CF%25258C%2525CF%252580%2525CF%252589%2525CE%2525BD%252520%2525CF%252583%2525CE%2525BA%2525CE%2525BB%2525CE%2525B7%2525CF%252581%2525CE%2525AE%2525CF%252582%25252C%252520%2525CE%2525B1%2525CF%252580%2525CE%2525AC%2525CE%2525BD%2525CE%2525B8%2525CF%252581%2525CF%252589%2525CF%252580%2525CE%2525B7%2525CF%252582%252520%2525CE%2525AE%252520%2525CF%252584%2525CE%2525B1%2525CF%252580%2525CE%2525B5%2525CE%2525B9%2525CE%2525BD%2525CF%252589%2525CF%252584%2525CE%2525B9%2525CE%2525BA%2525CE%2525AE%2525CF%252582.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/%2525CE%2525A3%2525CF%25258D%2525CE%2525BC%2525CE%2525B2%2525CE%2525B1%2525CF%252583%2525CE%2525B7%252520%2525CE%252597%2525CE%252595%252520%2525CE%2525BA%2525CE%2525B1%2525CF%252584%2525CE%2525AC%252520%2525CF%252584%2525CF%252589%2525CE%2525BD%252520%2525CE%252592%2525CE%2525B1%2525CF%252583%2525CE%2525B1%2525CE%2525BD%2525CE%2525B9%2525CF%252583%2525CF%252584%2525CE%2525B7%2525CF%252581%2525CE%2525AF%2525CF%252589%2525CE%2525BD%252520%2525CE%2525BA%2525CE%2525B1%2525CE%2525B9%252520%2525CE%2525AC%2525CE%2525BB%2525CE%2525BB%2525CF%252589%2525CE%2525BD%252520%2525CF%252584%2525CF%252581%2525CF%25258C%2525CF%252580%2525CF%252589%2525CE%2525BD%252520%2525CF%252583%2525CE%2525BA%2525CE%2525BB%2525CE%2525B7%2525CF%252581%2525CE%2525AE%2525CF%252582%25252C%252520%2525CE%2525B1%2525CF%252580%2525CE%2525AC%2525CE%2525BD%2525CE%2525B8%2525CF%252581%2525CF%252589%2525CF%252580%2525CE%2525B7%2525CF%252582%252520%2525CE%2525AE%252520%2525CF%252584%2525CE%2525B1%2525CF%252580%2525CE%2525B5%2525CE%2525B9%2525CE%2525BD%2525CF%252589%2525CF%252584%2525CE%2525B9%2525CE%2525BA%2525CE%2525AE%2525CF%252582.pdf


2. Καμία απολύτως εξαιρετική περίσταση, είτε αποτελεί κατάσταση πολέμου ή απειλή πολέμου, 
εσωτερική πολιτική αστάθεια ή κάθε άλλη κατάσταση ανάγκης, δεν μπορεί να προβληθεί ως 
δικαιολογία για βασανιστήρια. 

3. Εντολή προϊσταμένου ή δημόσιας αρχής δεν μπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για 
βασανιστήρια 

Άρθρο 4. 

1. Κάθε Κράτος Μέρος μεριμνά, ώστε όλες οι πράξεις βασανιστηρίων να αποτελούν εγκλήματα 
σύμφωνα με το ποινικό του δίκαιο. Το ίδιο ισχύει για την απόπειρα διάπραξης βασανιστηρίων ή 
για κάθε πράξη οποιουδήποτε προσώπου που συνιστά συνέργεια ή συμμετοχή σε 
βασανιστήρια. 

2. Κάθε Κράτος Μέρος προβλέπει για τα εγκλήματα αυτά κατάλληλες ποινές, για τον 
καθορισμό των οποίων λαμβάνεται υπόψη ο σοβαρός χαρακτήρας αυτών των εγκλημάτων. 

ΚΑΜΙΑ δικαιολογία (κατάσταση ανάγκης, εξαιρετική περίπτωση,…) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να επιβληθεί ιατρική πράξη χωρίς συναίνεση που χαρακτηρίζεται από το εθνικό και διεθνές δίκαιο ως 
βασανιστήριο. 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος (ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019) 

Αρθρο 7: (Καμιά ποινή χωρίς νόμο, απαγόρευση βασανιστηρίων) 

1. Έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο (που συμφωνεί με το Σύνταγμα 
όπως σαφέστατα αναφέρεται στα άρθρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ §4) που να ισχύει πριν από 
την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της. Ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από 
εκείνη που προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης.  

2. Tα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής 
βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και 
τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει. 

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα (Νόμος 4619/2019 - ΦΕΚ 95 Α / 11-06-2019) 

Άρθρο 137Α - Βασανιστήρια 

1. Υπάλληλος ή στρατιωτικός, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη, η ανάκριση ή η 
εξέταση αξιόποινων πράξεων ή πειθαρχικών παραπτωμάτων ή η εκτέλεση ποινών ή η φύλαξη ή 
η επιμέλεια κρατουμένων, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη, εάν υποβάλλει σε 
βασανιστήρια κατά την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων πρόσωπο που βρίσκεται στην εξουσία 
του με σκοπό: α) να αποσπάσει από αυτό ή από τρίτο πρόσωπο ομολογία, κατάθεση, 
πληροφορία ή δήλωση ιδίως αποκήρυξης ή αποδοχής πολιτικής ή άλλης ιδεολογίας, β) να το 
τιμωρήσει ή γ) να εκφοβίσει αυτό ή τρίτα πρόσωπα. Με την ίδια ποινή τιμωρείται υπάλληλος ή 
στρατιωτικός, που με εντολή των προϊσταμένων του ή αυτοβούλως σφετερίζεται τέτοια 
καθήκοντα και τελεί τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου. 



Από τη στιγμή που η επιβολή χρήσης μάσκας αποτελεί βασανιστήριο και εγκληματική πράξη αφού 
επιβάλλεται δια του εκβιασμού, της τρομοκράτησης και της βίας και συνεπώς ΔΕΝ είναι ΟΥΤΕ 
συζητήσιμη, ΟΥΤΕ διαπραγματεύσιμη, ΟΥΤΕ υφίσταται θέμα εξαιρέσεων και καταστρατηγήσεων του 
δικαιώματος στην ΠΛΗΡΗ ενημέρωση και στην απόλυτη ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ για λόγους είτε διαγνωστικούς, 
είτε για θεραπευτικούς, είτε για προληπτικούς, ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ προσπαθεί να την επιβάλει χωρίς 
συναίνεση, καταστρατηγεί το σκληρό πυρήνα του Συντάγματος και άρα κατά το άρθρο 134 Π.Κ. 
διαπράττει το αδίκημα της Εσχάτης Προδοσίας.  

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Αστυνομικού (Π.Δ. 254/2004 - ΦΕΚ 254 Α / 03-12-2004) 

Άρθρο 1. Γενικές υποχρεώσεις.  

Ο αστυνομικός :  

α. Υπηρετεί τον Ελληνικό Λαό και εκτελεί τα καθήκοντά του, όπως ορίζουν το Σύνταγμα και οι 
νόμοι. (που πρέπει να συμφωνούν με το Σύνταγμα όπως σαφέστατα αναφέρεται στα άρθρα 
120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ §4) 

β. Υποχρεούται να σέβεται την αξία του ανθρώπου και να μεριμνά για την προστασία των 
δικαιωμάτων του ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου. 

γ. Ενεργεί πάντοτε με σκοπό την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, την 
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και τη διαφύλαξη των νομίμων συμφερόντων των 
πολιτών. 

Άρθρο 2. Συμπεριφορά κατά την αστυνομική δράση.  

Ο αστυνομικός : 

β. Εφαρμόζει το νόμο με κοινωνική ευαισθησία και ουδέποτε υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια 
της διακριτικής ευχέρειας που του παρέχεται. Όταν επεμβαίνει υποχρεούται να δηλώνει την 
ιδιότητα, την ταυτότητα και την Υπηρεσία του.  

γ. Εκτελεί τα καθήκοντά του με αμεροληψία, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, σύνεση, 
αυτοκυριαρχία, σταθερότητα, αποφασιστικότητα και αξιοπρέπεια, προστατεύοντας, χωρίς 
διάκριση, όλους τους πολίτες από παράνομες σε βάρος τους πράξεις.  

δ. Σέβεται το δικαίωμα στη ζωή και την προσωπική ασφάλεια κάθε ατόμου. Δεν επιφέρει, δεν 
προκαλεί και δεν ανέχεται πράξεις βασανιστηρίων ή απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 
μεταχείρισης ή τιμωρίας και αναφέρει αρμοδίως κάθε παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.  

στ. Ενεργεί για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, με 
σκοπό τη διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των πολιτών και την απρόσκοπτη 
κοινωνική διαβίωση, την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του 
δημοκρατικού πολιτεύματος, αποφεύγοντας συμπεριφορές που μπορεί να προκαλέσουν 
σύγκρουση και επιβάλλει μόνον τους κατά περίπτωση αναγκαίους και προβλεπόμενους από το 
νόμο περιορισμούς δικαιωμάτων. 

Άρθρο 3. Συμπεριφορά κατά τη σύλληψη και κράτηση πολιτών.  

Ο αστυνομικός : 

θ. Αποτρέπει και καταγγέλλει άμεσα, κάθε πράξη που συνιστά βασανιστήριο ή άλλη μορφή 
απάνθρωπης, σκληρής ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, οποιαδήποτε μορφή βίας ή 
απειλή βίας, καθώς και κάθε δυσμενή ή διακριτική μεταχείριση σε βάρος κρατουμένου. 



Ο αστυνομικός έπρεπε να φροντίσει για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και των νομίμων 
συμφερόντων ως ατόμου και πάνω από το κοινωνικό σύνολο (άρθρο 2 της Συνθήκη του Οβιέδο), 
όπως αυτά περιγράφονται στο Σύνταγμα και στους νόμους που αποτελούν εφαρμογή των Διεθνών 
Συνθηκών, δηλαδή έχουν υπερσυνταγματική ισχύ, και να εμποδίσει οποιαδήποτε προσπάθεια 
εξευτελιστικής μεταχείρισής του και βασανισμού του απειλώντας τον με παράνομες και 
αντισυνταγματικές ποινές. 

X. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος (ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019) 

Άρθρο 2 - Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας 

1. O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική 
υποχρέωση της Πολιτείας. 

XI.Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος (ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019) 

Άρθρο 25 - Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων 

1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή 
του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα 
υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα 
δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε 
είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά 
πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο νόμους (που 
συμφωνούν με αυτό όπως σαφέστατα αναφέρεται στα άρθρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ §4), 
εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας 

XII.Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Αστυνομικού (Π.Δ. 254/2004 - ΦΕΚ 254 Α / 03-12-2004) 

Άρθρο 6. Ο αστυνομικός ως δημόσιος λειτουργός. 

Ο αστυνομικός : 

δ. Εκτελεί τις διαταγές των ανωτέρων του και ευθύνεται για τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή 
εκτέλεσή τους. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τις πράξεις ή παραλείψεις του και η εκτέλεση 
προδήλως παράνομων ή αντισυνταγματικών διαταγών δεν τον απαλλάσσει των ευθυνών του. 

και 

XIII.Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα (Νόμος 4619/2019 - ΦΕΚ 95 Α / 11-06-2019) 

Άρθρο 14 - Έννοια της αξιόποινης πράξης 

1. Έγκλημα είναι πράξη άδικη και καταλογιστή σε εκείνον που την τέλεσε, η οποία τιμωρείται 
από τον νόμο. 

2. Στις διατάξεις των ποινικών νόμων ο όρος «πράξη» περιλαμβάνει και τις παραλείψεις. 

Άρθρο 15 - Έγκλημα που τελείται με παράλειψη 

1. Όπου ο νόμος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισμένο 
αποτέλεσμα, η μη αποτροπή του τιμωρείται όπως η πρόκλησή του με ενέργεια, αν ο υπαίτιος 
της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβεί σε ενέργεια για την αποτροπή του 
αποτελέσματος. Η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση πηγάζει από νόμο, σύμβαση ή προηγούμενη 
επικίνδυνη ενέργεια του υπαιτίου. 

XIV.Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 120/2008 (Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού - 
ΦΕΚ 182 Α / 02-09-2008) 

Άρθρο: 2 - Γενικά περί πειθαρχίας 



1. Με τον όρο πειθαρχία νοείται : 

α) Η πιστή συμμόρφωση των αστυνομικών προς το Σύνταγμα και τους νόμους (που συμφωνούν 
με το Σύνταγμα όπως σαφέστατα αναφέρεται στα άρθρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ §4) 

ε) Η ευγενής συμπεριφορά των αστυνομικών προς τους πολίτες, καθώς και ο σεβασμός και η 
προστασία των δικαιωμάτων αυτών, που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους (που 
συμφωνούν με το Σύνταγμα όπως σαφέστατα αναφέρεται στα άρθρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ 
§4) 

4. Ο ανώτερος είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες της διαταγής του ο δε κατώτερος 
υποχρεούται να εκτελεί με ακρίβεια τη διαταγή που έλαβε και είναι υπεύθυνος για την 
εκτέλεση της και για τις συνέπειες της μη εκτέλεσής της. Ο κατώτερος δικαιούται να τύχει 
ακρόασης και να υποβάλει τα παράπονά του, αφού εκτελέσει τη διαταγή. Ο κατώτερος αν 
λάβει διαταγή την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει πριν την εκτελέσει ν' αναφέρει εγγράφως 
την αντίθετη γνώμη του και να την εκτελέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η εκτέλεσή της όμως 
δεν καθιστά νόμιμη τη διαταγή αυτή. 

6. Ο αστυνομικός είναι προσωπικά υπεύθυνος για τις πράξεις και παραλείψεις του. 

Άρθρο: 4 - Έννοια πειθαρχικού παραπτώματος 

1. Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε υπαίτια και καταλογιστή παράβαση του υπηρεσιακού 
καθήκοντος με πράξη (ενέργεια ή παράλειψη). 

2. Το υπηρεσιακό καθήκον προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον 
αστυνομικό από τις διατάξεις του Συντάγματος, των νόμων (που συμφωνούν με το Σύνταγμα 
όπως σαφέστατα αναφέρεται στα άρθρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ §4), των κανονισμών του 
Σώματος, των διαταγών της Υπηρεσίας καθώς και από τη συμπεριφορά, που πρέπει να τηρεί ο 
αστυνομικός εντός και εκτός υπηρεσίας λόγω της ιδιότητάς του. 

Ο αστυνομικός, ως όργανο του κράτους είναι υποχρεωμένος να διασφαλίζει την ανεμπόδιστη και 
αποτελεσματική άσκηση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σεβόμενος και 
προστατεύοντας την αξία του ατόμου και είναι προσωπικά υπεύθυνος όταν επιβάλλει 
αντισυνταγματικά βασανιστήρια με ταπεινωτική μεταχείριση και εκφοβισμό. Η δικαιολογία 
«Εκτελούσα Εντολές» δηλαδή η εκτέλεση προδήλως παράνομων ή αντισυνταγματικών διαταγών δεν 
τον απαλλάσσει των ευθυνών του (άρθρο 6 Κώδικας Δεοντολογίας Αστυνομικού), όπως δεν απάλλαξε 
και τους Ναζί στη δίκη της Νυρεμβέργης. Επίσης και οποιοδήποτε άλλο όργανο βρίσκεται πλησίον 
του παραβάτη αστυνομικού  είναι συνεργός, διότι ΔΕΝ απέτρεψε την εγκληματική ενέργεια 
βασανισμού και τρομοκράτησης και καταστρατήγησης των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως 
όφειλε σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, τον Κώδικα Δεοντολογίας Αστυνομικού και το Πειθαρχικό 
Δίκαιο του Αστυνομικού 

XV.Σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Νόμος 3528/2007 – ΦΕΚ 26 Α / 09-02-2007) 

Άρθρο 25 Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών 

1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των 
υπηρεσιακών του ενεργειών. 

2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί 
διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την 
αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν 
προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν. 



3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την 
εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή…… 

Ο αστυνομικός, ως όργανο του κράτους είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εντολές 
ΕΚΤΟΣ από τις προδήλως αντισυνταγματικές όπως π.χ. στην ακραία περίπτωση να λούσει 
κάποιον με βενζίνη και να τον κάψει. 

XVI.Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 120/2008  (Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού - 
ΦΕΚ 182 Α / 02-09-2008) 

Άρθρο: 10 - Παραπτώματα που επισύρουν ποινή Απόταξης 

1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα, που επισύρουν την ποινή απόταξης, είναι τα κατωτέρω 
περιοριστικώς αναφερόμενα: 

α) Πράξεις που υποδηλώνουν έλλειψη πίστης, σεβασμού και αφοσίωσης στο Σύνταγμα και στο 
Δημοκρατικό Πολίτευμα της Χώρας. 

β) Πράξεις που υπονομεύουν άμεσα ή έμμεσα την έννομη τάξη. 

γ) Πράξεις που συνιστούν βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
κατά την έννοια του άρθρου 137 Α του Π.Κ. 

η) Η τέλεση ή η απόπειρα τέλεσης εγκλημάτων σε βαθμό κακουργήματος και η τέλεση ή 
απόπειρα τέλεσης των εγκλημάτων, 

• ψευδορκίας (Άρθρο 224 Π.Κ.), 

• ψευδούς καταμήνυσης (Άρθρο 229 Π.Κ.), 

• υπόθαλψης εγκληματία (Άρθρο 231 Π.Κ.), 

• κατάχρησης εξουσίας (Άρθρο 239 Π.Κ.), 

• παράβασης καθήκοντος (Άρθρο 259 Π.Κ.), 

• παράλειψης λύτρωσης από κίνδυνο ζωής (Άρθρο 307 Π.Κ.), 

• παράνομης βίας (Άρθρο 330 Π. Κ.), 

• συκοφαντικής δυσφήμησης (Άρθρο 363 Π.Κ.), 

• εκβίασης (Άρθρο 385 Π. Κ.), 

• απάτης (Άρθρο 386 Π.Κ.), 

ιβ) Η χαρακτηριστικά αναξιοπρεπής ή ανάξια για αστυνομικό συμπεριφορά εντός ή εκτός 
υπηρεσίας ή συμπεριφορά που μαρτυρεί διαφθορά χαρακτήρα. 

ιγ) Η βαρειά παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος από πρόθεση, 

Ο αστυνομικός με την επιβολή προστίμου για μη χρήση μάσκας πέφτει και σε σωρεία άλλων 
παραβάσεων που οδηγούν σε απόταξή του σύμφωνα με το Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού 
Προσωπικού 



XVII.Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 
(Υπερσυνταγματικός νόμος 3003/2002 - ΦΕΚ 75 Α / 08-04-2002) 

Άρθρο 7.- Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού, «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» σημαίνει 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις όταν διαπράττεται ως μέρος ευρείας και 
συστηματικής επίθεσης που κατευθύνεται κατά οποιουδήποτε αμάχου πληθυσμού, εν γνώσει 
της επίθεσης: 

β) Εξόντωση 

ε) Φυλάκιση ή άλλη σοβαρή στέρηση της σωματικής ελευθερίας κατά παραβίαση βασικών 
κανόνων του διεθνούς δικαίου  

στ) Βασανιστήρια 

η) Δίωξη κατά οποιασδήποτε αναγνωρίσιμης ομάδας ή κοινότητας για λόγους πολιτικούς, 
φυλετικούς, εθνικούς, εθνοτικούς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς ή λόγους φύλου, όπως αυτό 
ορίζεται στην παράγραφο 3, ή άλλους λόγους που αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως 
ανεπίτρεπτοι κατά το διεθνές δίκαιο σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο ή οποιοδήποτε έγκλημα εντός της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου. 

κ) Άλλες απάνθρωπες πράξεις παρόμοιου χαρακτήρα οι οποίες με πρόθεση προκαλούν μεγάλο 
πόνο ή βαρεία σωματική βλάβη ή βαρεία βλάβη της διανοητικής ή σωματικής υγείας. 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1: 

(β) Η «εξόντωση» περιλαμβάνει την με πρόθεση επιβολή συνθηκών ζωής, μεταξύ άλλων 
στέρηση πρόσβασης σε τροφή και φάρμακα, υπολογισμένων να επιφέρουν την καταστροφή 
μέρους του πληθυσμού 

(ε) «Βασανιστήρια» σημαίνει την με πρόθεση πρόκληση έντονου πόνου ή δοκιμασίας, 
σωματικών ή ψυχικών επί προσώπου που τελεί υπό την κράτηση ή υπό τον έλεγχο του 
κατηγορουμένου. Τα βασανιστήρια δεν περιλαμβάνουν πόνο ή δοκιμασία που προκύπτει μόνον 
ή είναι σύμφυτος ή είναι δυνατόν να προκύψει από την επιβολή νόμιμων κυρώσεων 

(ζ) «Δίωξη» σημαίνει την με πρόθεση και βαρείας μορφής στέρηση θεμελιωδών δικαιωμάτων σε 
αντίθεση προς το διεθνές δίκαιο εξ αιτίας της ταυτότητας της ομάδας ή κοινότητας 

Η συστηματική επιβολή ή απειλή επιβολής βασανιστηρίων όπως η επιβολή ιατρικών πράξεων χωρίς 
συναίνεση (χρήση μάσκας), σωματικών ή ψυχικών (δυσφορία, ταπείνωση,…), αλλαγής τρόπου ζωής, 
στέρησης της ελευθερίας, δίωξης των διαφωνούντων, και γενικά συστηματικός βασανισμός του 
αμάχου πληθυσμού,  παραβίαση των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συστηματική απειλή 
και δίωξη όσων έχουν αντίθετη άποψη, αποτελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας  

XVIII.Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος (ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019) 

'Αρθρο 87: (Ανεξαρτησία των δικαστών) 

2. Oι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και 
στους νόμους (που συμφωνούν με αυτό όπως σαφέστατα αναφέρεται στα άρθρα 120Σ §2 και 
93Σ §4) και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν 
τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος. 

'Αρθρο 93: (Διακρίσεις των Δικαστήριων).  Tα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν 
νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα. 



ΟΛΕΣ οι ΚΥΑ, οι διατάξεις, οι αποφάσεις και οι νόμοι που έχουν τεθεί μετά το 2010 που 
παραχωρήθηκε η Εθνική Κυριαρχία με το 1ο Μνημόνιο και μετά το 2015 που τέθηκε η χώρα υπό ξένη 
κατοχή με το 3ο Μνημόνιο είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ. Όποιο όργανο ή δημόσιος υπάλληλος τις 
εφαρμόζει και δεν αντιστέκεται με ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ όπως ορίζει το Σύνταγμα στο άρθρο 120, είναι 
συνεργός στην κατάλυση του πολιτεύματος δηλαδή συνεργός σε Εσχάτη Προδοσία.  

XIX.Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος (ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019) 

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη) 

2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην 
Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. 

4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και 
υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει 
με τη βία. 

XX.Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα (Νόμος 4619/2019 - ΦΕΚ 95 Α / 11-06-2019) 

Άρθρο 25 - Κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο 

1. Δεν είναι άδικη η πράξη που τελεί κάποιος προς αποτροπή παρόντος και αναπότρεπτου με 
άλλα μέσα κινδύνου, ο οποίος απειλεί το πρόσωπο ή την περιουσία του ίδιου ή κάποιου άλλου 
χωρίς δική του υπαιτιότητα, αν η προσβολή που προκλήθηκε στον άλλο είναι σημαντικά 
κατώτερη κατά το είδος και τη σπουδαιότητα από την προσβολή που απειλήθηκε. 

Άρθρο 32 - Κατάσταση ανάγκης που αίρει τον καταλογισμό 

1. Η πράξη δεν καταλογίζεται σε εκείνον που την τελεί για να αποτρέψει παρόντα και 
αναπότρεπτο με άλλα μέσα κίνδυνο, ο οποίος απειλεί χωρίς δική του υπαιτιότητα το πρόσωπο 
ή την περιουσία του ίδιου ή οικείου του, αν η προσβολή που προκλήθηκε στον άλλο από την 
πράξη είναι κατά το είδος και τη σπουδαιότητα ανάλογη με την προσβολή που απειλήθηκε. 

Ακόμα κι ήταν νόμιμες οι κυβερνητικές αποφάσεις, η κατάσταση ανάγκης που θέτει τη ζωή σε 
κίνδυνο (παρενέργειες από τη χρήση μάσκας και τον εγκλεισμό) καθώς και την περιουσία με την 
καταστροφή της οικονομίας, ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ και νομιμοποιούν την αντίσταση σε αυτές, πολλώ δε 
μάλλον όταν πρόκειται για αποφάσεις από παράνομη και κατοχική κυβέρνηση που παραβιάζουν 
κατάφορα το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συμβάσεις και Δίκαιο. 

Ήδη ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικά τα εν λόγω μέτρα εγκλεισμού και 
απαγόρευσης της ελεύθερης κίνησης των πολιτών δήθεν χάριν της Δημόσιας Υγείας. (https://
www.esd.gr/nomika-nea/item/5898-δικαστική-απόφαση-–-βόμβα-αντισυνταγματική-η-απαγόρευση-
κυκλοφορίας-για-την-καταπολέμηση-της-πανδημίας), (https://www.dw.com/el/αντισυνταγματική-η-
απαγόρευση-κυκλοφορίας/a-56515279). Αμερικανικό Δικαστήριο έκρινε παράνομα τα περιοριστικά 
εκκλησιαστικά μέτρα λόγω δήθεν πανδημίας, (https://www.efsyn.gr/kosmos/boreia-ameriki/
270368_ipa-anotato-dikastirio-dikaiose-ekklisies-kata-ton-metron-gia-ton). Παράνομα επίσης τα 
οικονομικά μέτρα για την δήθεν προστασία της Εθνικής Οικονομίας( http://www.areiospagos.gr/
n o m o l o g i a / a p o f a s e i s _ D I S P L A Y . a s p ?
cd=CLVECTM126F9USYR3SVIOZTBJQS1S3&apof=663_2019&info=%D0%CF%CB%C9%D4%C9%CA
%C5%D3%20-%20%20%C22). Αντισυνταγματική επίθεσης είναι η εφαρμογή του παρόντος 
πτωχευτικού νόμου που στερεί την ιδιοκτησία των πολιτών, (https://youtu.be/nR6dNv2VSFE). 

Βάσει όλων των ανωτέρω Πράξεις Αντισυνταγματικές από Αστυνομικές, Εισαγγελικές, Δικαστικές , 
οικονομικές, (Εφορία ΣΔΟΕ), στρατιωτικές ή Εκκλησιαστικές Αρχές, ιατρικού οικονομικού ή οποίου 
άλλου χαρακτήρα πρέπει να  καταγγέλονται υποχρεωτικα από κάθε έλληνα πολίτη.  

https://www.esd.gr/nomika-nea/item/5898-%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C%25CF%2586%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B7-%25E2%2580%2593-%25CE%25B2%25CF%258C%25CE%25BC%25CE%25B2%25CE%25B1-%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2585%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CE%25B7-%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25BA%25CF%2585%25CE%25BA%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AD%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B4%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582
https://www.esd.gr/nomika-nea/item/5898-%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C%25CF%2586%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B7-%25E2%2580%2593-%25CE%25B2%25CF%258C%25CE%25BC%25CE%25B2%25CE%25B1-%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2585%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CE%25B7-%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25BA%25CF%2585%25CE%25BA%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AD%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B4%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582
https://www.esd.gr/nomika-nea/item/5898-%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C%25CF%2586%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B7-%25E2%2580%2593-%25CE%25B2%25CF%258C%25CE%25BC%25CE%25B2%25CE%25B1-%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2585%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CE%25B7-%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25BA%25CF%2585%25CE%25BA%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AD%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B4%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582
https://www.dw.com/el/%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2585%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CE%25B7-%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25BA%25CF%2585%25CE%25BA%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582/a-56515279
https://www.dw.com/el/%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2585%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CE%25B7-%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25BA%25CF%2585%25CE%25BA%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582/a-56515279
https://www.efsyn.gr/kosmos/boreia-ameriki/270368_ipa-anotato-dikastirio-dikaiose-ekklisies-kata-ton-metron-gia-ton
https://www.efsyn.gr/kosmos/boreia-ameriki/270368_ipa-anotato-dikastirio-dikaiose-ekklisies-kata-ton-metron-gia-ton
https://www.efsyn.gr/kosmos/boreia-ameriki/270368_ipa-anotato-dikastirio-dikaiose-ekklisies-kata-ton-metron-gia-ton
http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=CLVECTM126F9USYR3SVIOZTBJQS1S3&apof=663_2019&info=%25D0%25CF%25CB%25C9%25D4%25C9%25CA%25C5%25D3%2520-%2520%2520%25C22
http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=CLVECTM126F9USYR3SVIOZTBJQS1S3&apof=663_2019&info=%25D0%25CF%25CB%25C9%25D4%25C9%25CA%25C5%25D3%2520-%2520%2520%25C22
http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=CLVECTM126F9USYR3SVIOZTBJQS1S3&apof=663_2019&info=%25D0%25CF%25CB%25C9%25D4%25C9%25CA%25C5%25D3%2520-%2520%2520%25C22
https://youtu.be/nR6dNv2VSFE


Οι αστυνομικοί αλλά και οποίος άλλος Δημόσιος  Λειτουργός προσπαθώντας να επιβάλλουν μία 
προδήλως παράνομη και αντισυνταγματική Κυβερνητική Απόφαση μιας Παράνομης και Κατοχικής 
Κυβέρνησης, παραβιάζουν το σκληρό πυρήνα του Συντάγματος, το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και 
Συμβάσεις και καταλύουν  κάθε έννοια δικαίου και ανθρωπίνου δικαιώματος με υπερσυνταγματική 
ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος, όπως αναλυτικά περιεγράφηκε παραπάνω. 

Τόσο οι Λειτουργοί της Αστυνομίας όσο και κάθε άλλος Δημόσιος Λειτουργός οφείλουν να γνωρίζουν 
ότι: 

Οι όποιες αποφάσεις προέρχονται από Παράνομη και Κατοχική Κυβέρνηση (βλ. συνημμένες 
ομολογίες των ιδίων των κυβερνώντων) και άρα είναι αντισυνταγματικές και παράνομες και οι 
δικαστές και τα όργανα ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να μην τις εφαρμόζουν (Σύνταγμα άρθρο 120 §2, άρθρο 87 
§2 και άρθρο 93 §4) 

Ακόμα και νόμιμη να ήταν η κυβέρνηση, οι λόγοι που επικαλείται, έκτακτα μέτρα – έκτακτη και 
απρόβλεπτη ανάγκη, είναι δραματικώς αστείοι, αφού οι ΙΔΙΟΙ προβλέπουν την εμφάνιση ασθενειών, 
κύματα, μεταλλάξεις κλπ και ΔΕΝ νοείται τίποτε έκτακτο που διαρκεί σχεδόν χρόνο και άρα ΔΕΝ 
υφίστανται οι έννοιες έκτακτο και απρόβλεπτο 

Τα μέτρα και οι αποφάσεις παραβιάζουν κάθε έννοια δικαίου και καταλύουν τη δημοκρατία 
ακυρώνοντας το σκληρό πυρήνα του Συντάγματος και το σύνολο των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων όπως αυτά περιγράφονται στο Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο που έχει και 
υπερσυνταγματική ισχύ και άρα είναι άκυρα και μη εφαρμόσιμα σύμφωνα με το Σύνταγμα άρθρα 120Σ 
§2, 87Σ §2 και 93Σ §4 

Τα μέτρα και οι ιατρικές πράξεις, όπως ο εγκλεισμός τα υποχρεωτικά εμβόλια κλπ αλλά και τα 
οιαδήποτε οικονομικά μέτρα που επιβάλλει ο πτωχευτικός νόμος  αποτελούν περιορισμό των 
Συνταγματικά κατοχυρωμένων Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μου και σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 
25 §1) μπορούν να επιβληθούν μόνο απευθείας από το ίδιο το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συνθήκες 
και Συμβάσεις που έχουν υπερσυνταγματική ισχύ και από νόμο που συμφωνεί με το Σύνταγμα όπως 
σαφέστατα αναφέρεται στα άρθρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ §4 και είναι παντελώς αντίθετος προς 
αυτό και συνεπώς οι εγκαλούμενοι παραβιάζουν το εν λόγω άρθρο του Συντάγματος (134 Π.Κ.). 
Επίσης τα μέτρα δεν έχουν καμία επιστημονική τεκμηρίωση, το αντίθετο μάλιστα σύμφωνα με 
έγκυρες δημοσιευμένες μελέτες (βλ συνημμένο) και όπως αποδείχτηκε στην πράξη, τα ιατρικά μέτρα 
που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα είναι τελείως αναποτελεσματικά, αναιρώντας την Αρχή της 
Αναλογικότητας. 

Όσον αφορά τα ιατρικά μέτρα, μάσκες, εγκλεισμός, αποστασιοποίηση, εμβόλια κλπ, πρεπει μα 
διευκρινίσουμε πως: 1. Ουδέποτε ενημερώθηκαμε ως πολίτες για την αναγκαιότητα και 
αποτελεσματικότητα των σύμφωνα με το Δικαίωμά στην Πληροφόρηση που μου παρέχει το 
Σύνταγμα (άρθρο 5Α §1) παρόλο που το ζήτησα επισήμως από τις αρμόδιες αρχές (βλ. συνημμένο 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) 2. Ουδέποτε κοινοποιήθηκαν οι επιστημονικές μελέτες πάνω στις 
οποίες βασίζονται τα μέτρα αυτά  ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να σχηματίσει πλήρη εικόνα και να 
λάβει τις σωστές αποφάσεις για τον εαυτό του. 3. Οι μέχρι τώρα μελέτες, πειράματα και η διεθνής 
βιβλιογραφία συνηγορούν για τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που εμφανίζονται ότι 
επιδιώκονται με τα μέτρα, δηλαδή ότι η χρήση της μη ιατρικής κυρίως μάσκας από το γενικό 
πληθυσμό είναι επικίνδυνη και ότι οι ασυμπτωματικοί δεν μεταδίδουν την ασθένεια COVID-19 (βλ. 
συνημμένο με συνδέσμους από τα σχετικά πειράματα και τις επίσημες δημοσιεύσεις των 
αποτελεσμάτων τους). 

Για τους λόγους αυτούς Τα αστυνομικά όργανα όπως και οι δικαστές και κάθε άλλος δημόσιος 
λειτουργός λόγω της ιδιότητάς τους, οφείλουν να είναι γνώστες των διατάξεων, του συντάγματος, 
των συμβάσεων και του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και άρα να καταγγείλουν και να μην 
εφαρμόσουν τα παράνομα και αντισυνταγματικά μέτρα (Π.Δ. 254/2008 άρθρο 2 §γ, δ, στ , άρθρο 3 §θ). 



Οι αστυνομικοί οφείλουν να μην αρνούνται στους πολίτες την Έννομη Προστασία – Δικαίωμα 
Προηγούμενης Ακρόασης όπως το Σύνταγμα ορίζει (άρθρο 20) παραβιάζοντας ευθέως το ίδιο το 
Σύνταγμα άρθρο 20 και άρθρο 8 (άρθρο 134 Π.Κ) και αν θεωρούν πως έχουν δικαίωμα επιβολής 
κυρώσεων οφείλουν να οδηγούν τους πολίτες στον Εισαγγελέα προκειμένου και οι πολίτες να 
μπορούν να υποβάλλουν σχετική  μήνυση για το αυτόφωρο κακούργημα (άρθρο 275 Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας). Διότι οι αστυνομικοί Βεβαιώνοντας την δήθεν παράβαση δηλώνουν επίσημα σε Πράξη 
Αρχής ότι από την μη χρήση μάσκας από εμένα που είμαι υγιής μπορεί να προκύψει κίνδυνος 
μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό προσώπων, χωρίς την παραμικρή ένδειξη ή το 
παραμικρό δεδομένο που να συνηγορεί σε αυτήν την θέση παραβιάζουν το Άρθρο 224 Π.Κ. 
(ψευδορκία), Επίσης όταν οι αστυνομικοί Δεν καταγγέλλουν αυτούς που δίνουν τις αντισυνταγματικές 
εντολές ξεκινώντας από τους ανωτέρους τους παραβιάζουν το Άρθρο 231 Π.Κ. (υπόθαλψη 
εγκληματία) 

Επιπλέον όταν διώκουν όντας αθώοι και προσπαθούν να επιβάλλουν βασανιστήρια και 
αντισυνταγματικά μέτρα παραβιάζουν το Άρθρο 239 Π.Κ. (κατάχρηση εξουσίας). Με τη στάση τους 
και τις ενέργειές τους συνεργούν στην ψυχική και οικονομική ζημία των πολιτών  (με τη διάλυση της 
οικονομίας) και προσπαθούν να κάνουν το ίδιο και με τη σωματική επιβάλλοντάς  ιατρική πράξη 
(μάσκα) χωρίς να έχουν  ποτέ συναινέσει, παραβιάζουν το Άρθρο 259 Π.Κ. (παράβαση καθήκοντος). 
Επίσης Με τη στάση τους και τις ενέργειές τους μας υποχρεώνουν ως πολίτες χωρίς τη θέληση μας 
να εκτιθέμεθα  σε σωματικό και ψυχικό κίνδυνο λόγω χρήσης μάσκας και λοιπών περιορισμών και 
έτσι  παραβιάζουν το Άρθρο 307 Π.Κ. (παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής). Απειλούν με βάση 
παράνομη και αντισυνταγματική πράξη για βασανισμό και περιορισμό των θεμελιωδών ελευθεριών 
και συνταγματικών δικαιωμάτων μου παραβιάζουν το Άρθρο 330 Π.Κ. (παράνομη βία). Ακόμη 
χειρότερα οι αστυνομικοί  που ενεργούν έτσι και εφαρμόζουν αντισυνταγματικά ιατρικά μέτρα 
στοχοποιούν τπυς πολίτες και διαδίδουν ψευδώς ως γεγονός ότι είναι άρρωστοι  και αποτελούν 
δημόσιο κίνδυνο χωρίς αυτό να προκύπτει από κάποια επιστημονικά στοιχεία παραβιάζουν το Άρθρο 
363 Π.Κ. (συκοφαντική δυσφήμηση). Η υποχρέωση από τους αστυνομικούς στους πολίτες σε χρήση 
μάσκας και περιορισμό των κινήσεων των έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της ψυχικής κυρίως 
υγείας των πολιτών και της οικονομικής ζημίας, ενώ με το να μην αντιταχθούν στα αντισυνταγματικά 
μέτρα και χάσουν την εύνοια της υπηρεσίας παραβιάζουν το Άρθρο 385 Π.Κ. (εκβίαση). Όταν οι 
Αστυνομικοί Βεβαιώνουν με πράξεις Επιβολής προστίμου αυτό  ισοδυναμεί με μήνυση και χωρίς 
κανένα αποδεικτικό στοιχείο εις βάρος των πολιτών, παραβιάζοντας έτσι  το Άρθρο 229 Π.Κ. (ψευδή 
καταμήνυση). Όταν αγνοούν  παντελώς  τα δικαιώματά των πολιτών μη σεβόμενοι την αξία των 
πολιτών και την προσωπικότητά των  ως άνθρωποι, παραβιάζουν το Σύνταγμα - άρθρο 2 (Άρθρο 134 
Π.Κ.) 

οι Αστυνομικοί δεν πρέπει να επιβάλουν ουδεμία ιατρική πράξη χωρίς βιοϊατρική παρέμβαση, και 
κανένα αποδεικτικό στοιχείο και χωρίς ΑΤΟΜΙΚΗ δικαστική απόφαση εις βάρος των πολιτών στους 
οποίους επιβάλλουν κάποιο μέτρο. Διότι αλλοιώς παραβιάζουν το Σύνταγμα - άρθρο 5 §(4, 5)  (Άρθρο 
134 Π.Κ.) 

Όταν οι πολίτες  ζήτούν από τους αστυνομικούς  τα στοιχεία που συνηγορούν στις ενέργειές τους 
και τα στοιχεία που νομιμοποιούν την Π.Ε.Π. Αν αρνηθούν παραβιάζουν το Σύνταγμα - άρθρο 5Α §1 
(Άρθρο 134 Π.Κ.) τότε  

1. Επιβάλλουν ποινή χωρίς να υπάρχει νόμος (που συμφωνεί με το Σύνταγμα και τις 
Υπερσυνταγματικές Διεθνείς Συμβάσεις) όπως σαφέστατα αναφέρεται στα άρθρα 120Σ §2, 87Σ §2, 
93Σ §4 και 28Σ §1 ) , παραβιάζουν το Σύνταγμα - άρθρο 7 §1   (Άρθρο 134 Π.Κ.) 

2. Επιβάλλουν  ιατρική πράξη χωρίς συναίνεση, παραβιάζουν τον Υπερσυνταγματικό νόμο 2462/1997 
που αναφέρεται στα Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα (Άρθρο 134 Π.Κ.) 



3. Επιβάλλουν  ιατρική πράξη χωρίς συναίνεση, παραβιάζουν τον Υπερσυνταγματική απόφαση 
2169/2013 του Ευρωκοινοβουλίου που αναφέρεται στα Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα και το 
Σύνταγμα άρθρο 7 §2 (Άρθρο 134 Π.Κ. και άρθρο 137Α Π.Κ.) 

4. Επιβάλλουν  ιατρική πράξη χωρίς συναίνεση όχι μόνο σε μένα αλλά και εν γνώσει τους με πρόθεση 
στο σύνολο του άμαχου πληθυσμού των Ελλήνων, επιβάλλοντας νέες Συνθήκες Ζωής (εξόντωση), 
Έντονη Σωματική και Ψυχική Δοκιμασία (βασανιστήρια), διώκοντας εμένα και όλους όσους θέλουμε 
να αποφασίζουμε οι ίδιοι για τις ζωές μας, και την υγεία μας, στερώντας μας την Ελευθερία και τα 
Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα (δίωξη), παραβιάζουν τον Υπερσυνταγματικό νόμο 3003/2002 
άρθρο 7 που συνιστούν Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας. 

5. Επίσης όταν επιβάλλουν  ιατρική πράξη χωρίς συναίνεση και ενάντια στη θέλησή των πολιτών, 
παραβιάζουν το Σύνταγμα άρθρο 120 §2 και 4 και τους Υπερσυνταγματικούς νόμους που αποτελούν 
εφαρμογή των Διεθνών Συνθηκών και Συμβάσεων και αφορούν την προστασία των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Αξιοπρέπειάς του, όπως : 

• τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας,  

• την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,  

• τη Σύμβαση Οβιέδο 1997,  

• την Παγκόσμια Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,  

• το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,  

• την ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εξάλειψη των βασανιστηρίων στον κόσμο (Ευρωκοινοβούλιο 
2013/2169 (INI)),  

• τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή 
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (Παράρτημα στην απόφαση 39/46 της Γενικής 
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών), 

• τον Κώδικα Δεοντολογίας του Αστυνομικού 

• το Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού 

• τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ 

• το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 

Τέλος όταν Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραβατικής αυτής συμπεριφοράς των οι αστυνομικοί 
λειτουργούν οργανωμένα, με ιεραρχία και συγκεκριμένο στόχο, Τότε τελούν σωρεία εγκληματικών 
πράξεων όπως περιεγράφηκαν παραπάνω.Συνιστούν Εγκληματική Οργάνωση (Άρθρο 187 Π.Κ.) που 
επιχειρεί με βία ή απειλή βίας και με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να 
καταλύσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που 
στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού (όπως τα 
Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Κράτος Δικαίου, ο σεβασμός στον πολίτη κλπ) (Άρθρο 134 
Π.Κ. §2α) 

Μέρος 4ο Γενική Αντίσταση των πολιτών και των Δημοσίων Αρχών υπέρ 
του Συντάγματος και της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας   

Μέχρι εδώ έχουν δείξει πως  Σύνταγμα είναι η Αρχή κάθε νομιμότητας. Το Σύνταγμα προβλέπει τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ως πολίτες και ως Δημόσιοι Λειτουργοί, Αστυνομικοί 
Στρατιωτικοί, Δικαστικοί, Εφοριακοί, Εκπαιδευτικοί, Υγειονομικοί, Εκκλησιαστικοί κλπ κάθε ζήτημα 
που αφορά τον Δημόσιο και ιδιωτικό μας βίο. Εάν παραβγαίνουμε το Σύνταγμα δήθεν για το Δημόσιο 
καλό ή την Δημόσια Υγεία στην ουσία ψευδόμεθα και βλάπτουν με αντί να οφελήσουμε τους πολίτες 
και την πολιτεία. 



Βάσει πως έχουμε περιγράψει θα πρέπει τόσο τα Ιατρικά Μέτρα(Δημόσια Υγεία) όσο και τα 
Οικονομικά Μέτρα( μισθολογικά, φορολογικά, ΑΑΔΕ, Δημόσια αγαθά, Ρεύμα, Νερό) αλλά και οποία 
άλλη απόφαση της πολιτείας για τα Εκκλησιαστικά(εκκλησιασμός, εορτές), τα Γαιοπολιτικά και 
Διασυνοριακά (Μακεδονικό Θράκη Αιγαίο Μεταναστευτικό, Τα Εφοριακά και Τραπεζικά(Πτωχευτικός 
νομος) τα Δημογραφικά(μετανάστευση, ελληνοποιήσεις, εκτρώσεις, οικογένεια κλπ) όλα αυτά πρέπει 
σαφώς να εναρμονίζονται και να συνάδουν με το Σύνταγμα.  

Με όσα έχουμε παρουσιάσει  εδω στην δήλωση μας αυτή σαφώς τίθεται σοβαρό ζήτημα 
Συνταγματικής νομιμότητας και παραβίασης του Συντάγματος μέχρι τον βαθμό της πλήρους 
κατάλυσης του Συντάγματος και τον βαθμό της έσχατης προδοσίας. Διότι η κατάλυση αυτή του 
Συντάγματος έχει οδηγήσει στην απώλεια και στην εκούσια παραίτηση από την Εθνική Κυριαρχία,  
στην κατάργηση στην Ελλάδα των Δικαιωμάτων και της Ελευθερίας των ανθρώπων, αλλά και στην 
παραβίαση του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικαίου. Κατ ουσίαν έχουμε κατάργηση του 
Πολιτεύματος της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας υπέρ μιας Πολιτικής και Προεδρευόμενης 
Δικτατορίας.  

Αυτουργοί του πολιτικούς αυτού εγκλήματος κατά του Ελληνικού Λαού είναι οι πολιτικοί και τα 
κόμματα της Βουλής.  

Οι Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες και οι εκάστοτε Διοικήσεις των καθίστανται συναυτουργοί των 
πολιτικών επειδή και όταν αποδέχονται αντισυνταγματικές πολιτικές ενέργειες και δεν αντιστέκονται 
και δεν εφαρμόζουν το Σύνταγμα αμυνόμενοι υπέρ αυτού και της Συνταγματικής Ευπρέπειας. 
Ιδιαίτερα οι Δικαστικές Αρχές ενοχοποιούν τον εαυτό των και στρέφονται εναντίον του Συντάγματος 
και της Δημοκρατίας  όταν δεν  εφαρμόζουν το,Συνταγματικό των Δικαίωμα για Αυτεπάγγελτη Δίωξη 
κάθε ένοχου και κάθε εγκλήματος εναντίον του Ελληνικού Λαού και της Κοινοβουλευτικής 
Δημοκρατίας. Διότι όλα τα κρατικά όργανα υπέχουν υποχρέωση τήρησης του Συντάγματος. 

Α. Βάσει όλων αυτών ζητάμε Από τις κατά τόπους   Αστυνομκές Αρχές,  

1. Να κοινοποιήσουν την Δήλωση μας αυτή σε όλες τις Δημόσιες και κρατικές Αρχές όπως έχουμε 
τις έχουν,ε περιγράψει στην αρχή της Δήλωσης μας αυτής προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι 
Δημόσιοι και κρατικοί Λειτουργοί πως είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του Συντάγματος. Επίσης 
να ενημερωθούν πως μέχρι σήμερα  έχουν αποδεχθεί την κατάλυση του Συντάγματος χωρίς να 
δράσουν Για την προστασία του. 

2. Να παύσουν να εφαρμόζουν εντολές ανώτερων και εντολές κυβερνητικές που παραβιάζουν 
σαφώς το Σύνταγμα όπως τα Ιατρικά Μέτρα εγκλεισμού μάσκας κλπ. 

3. Να παύσουν τα όργανα της Αστυνομίας να χειροδικούν και να ασκούν βία είτε σωματική είτε 
ψυχολογική εναντίον πολιτών για οιονδήποτε λόγο. Η Αστυνομία και τα όργανα της δεν 
δικαιούνται να χειροδικούν και να φέρονται βίαια εναντίον των πολιτών σε ουδεμία περίπτωση 
και  ιδίως όταν αυτοί αντιστέκονται στην κατάλυση του Συντάγματος και στην κατάλυση της 
Εθνικής ανεξαρτησίας ακεραιότητας και κυριαρχίας. 

Β.Βάσει όλων όσων στοιχείων που έχουμε παρουσιάσει εδώ ζητάμε από 
τις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές όλων των βαθμίδων 

1. Να ενεργούν άμεσα και αυτεπάγγελτα για κάθε μορφή κατάλυσης του Συντάγματος, όπως 
εναντίον των βουλευτών, των Υπουργών, των Πρωθυπουργών, των Προέδρων της 
Δημοκρατίας και εναντίον παντός άλλου Δημοσίου Λειτουργού που είναι άμεσος η έμμεσος, 
αυτουργός ή συναυτουργός  του εθνικού αυτού εγκλήματος της κατάλυσης του Συντάγματος 
και της κατάλυσης της Εθνικής Κυριαρχίας μέσω Τεχνητής διόγκωσης του Χρέους, μέσω 
Μνημονίων και μέσω Δανειακών Συμβάσεων. 



4. Να αρνηθούν να εφαρμόσουν τα μέτρα και τις διατάξεις του πτωχευτικού νόμου και να δράσουν 
αυτεπαγγέλτως  εναντίον των συστημικών τραπεζών αλλά και των πολιτικών ανδρών η γυναικών  
που ευθύνονται  για την αντισυνταγματική διαχείρηση του τραπεζικού χρέους εξαιτίας  της 
οποίας κακής διαχείρισης η Ελλάδα οδηγήθηκε  στα  επαίσχυντα Μνημόνια και στις επαίσχυντες 
Μνημονιακές Συμβάσεις. Να προστάζουν την πρώτη κατοικία και την αξιοπρεπή διαβίωση όλων 
των πολιτών. 

5. Να δέχονται και να εκδικάζουν σύμφωνα με τον νόμο και το σύνταγμα τις καταγγελίες πολιτών 
που αφορούν αντισυνταγματικά μέτρα και ενέργειες για κάθε περίπτωση.  

6. Αυτεπάγγελτα να δρουν βάσει του νόμου εναντίον Κρατικών Αρχών και Δημοσίων Λειτουργών και 
οποίου άλλου παραβιάζει το Σύνταγμα και στρέφεται εναντίον του Νόμου και εναντίον της 
Δημοκρατίας.   

7. Να δρουν αυτεπάγγελτα και να προστατεύουν τα δικαιώματα, την Ελευθερία και την Αξιοπρέπεια 
των Πολιτών όταν αυτά παραβιάζονται και καταλύονται από οιονδήποτε. 

8. Να δρουν αυτεπάγγελτα και να εμποδίζουν κάθε παραβίαση του ευρωπαϊκού και Του Διεθνούς 
Δικαίου και των αποφάσεων διεθνών οργανισμών που προστατεύουν την Δημοκρατία, την 
Ελευθερία την Ισονομία και τα Δικαιώματα των ανθρώπων των λαών των θρησκειών κλπ. 

9. Να δρουν αυτεπάγγελτα και να προστατεύουν την θεμελιώδη Αρχή του Συντάγματος και του 
Δικαίου της Αναλογικότητας όπου αυτή καταργείται και παραβιάζεται.  

Γ. Βάσει όλων αυτών ζητάμε από τις κατά τόπους Εκκλησιαστικές Αρχές  

1. Να γνωρίζουν την θεμελιώδη Αλήθεια που εμπεριέχεται σε όλα τα ελληνικά συντάγματα πως η 
Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Μήτρα που γεννήθηκε το ελεύθερο Ελληνικό κράτος το 1821. Ακόμη 
πολύ περισσότερο από αυτό, πως η Ορθόδοξη Εκκλησία  είναι ο Μοναδικός Σωτήρας της 
Ελληνικότητας και της Ελληνικής και Ορθόδοξης ταυτότητας των Ελλήνων-Ρωμηών σε τρεις  
Ηπείρους (Ευρώπη, Αφρική, Ασία) και σε πέντε θάλασσες από το Ιόνιο πέλαγος τα Βαλκάνια την 
Ασία, το Αιγαίο την Μαύρη θάλασσα την Κεντρική και την  Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη 
περισσότερο όμως και από Αυτό η Ορθόδοξος Εκκλησία παρέμεινε η Αληθής Εκκλησία του 
Χριστού και διέσωσε ακεραία την Ορθόδοξη Πίστη, την θεία Λειτουργία και Εμπειρία του Χριστού 
αλλά και την Αποστολική Διαδοχή. Για αυτό ως Έλληνες πολίτες με τίποτε δεν θα δεχθούμε την 
Μείωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας  σε κάτι λιγότερο από την Ισορική της Ταυτότητα ως την Μόνη 
Αληθή Εκκλησία του Χριστού και την Μόνη Κιβωτό  σωτηρίας του Ελληνικού και Ορθόδοξου 
φαινομένου. 

2. Να εφαρμόζουν και να ακολουθούν και να εφαρμόζουν πιστά το  Σύνταγμα, το Εκκλησιαστικό 
Δίκαιο και τις Ορθόδοξες παραδόσεις.  Να τηρούν την θεμελιώδη και θεοειδή Δημοκρατική Αρχή 
«Όλοι ίσοι μεταξύ Ίσων» πηγή κάθε αληθούς πολιτκής Δημοκρατίας όπως επισημαίνει ο ιστορικός 
Στήβεν Ράνσιμαν. Να μην ταυτίζονται μονομερώς και,δουλικές με τις κρατικές αρχές και να 
διεκδικούν και να υπερασπίζονται το Ελληνικό, το Ορθόδοξο και το Δίκαιο όταν πρόκειται για 
θέματα Δημόσιας Υγείας, Δημόσιας Παιδείας και κυρίως και πρωτίστως όταν πρόκειται για θέματα 
πίστεως. 

3. Να επινοούν σοφούς και καινοτομικούς τρόπους  άσκησης της Ορθόδοξης Πίστης και Λατρείας 
όπως πχ υπαίθριες Θείες Λειοτουργείες αν όντως τίθενται θέματα δημόσιας Υγείας.  

4. Να λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν των την άποψη επιστημόνων αλλά και του πιστού λαού, κυρίως δε 
τους έμπειρους και φωτισμένους ασκητές όταν τίθενται καίρια ζητήματα βιοηθικής. 

5. Να σταματήσουν να μεταδίδουν με το εκκλησιαστικό των κύρος άλογο και διαλυτικό φόβο στον 
λαό αποδεχόμεναι και συμεργούσες στην μεθοδευμένη εκστρατεία κρατικής τρομοκράτισης των 



πολιτών μέσω των ΜΜΕ και των συστημικών επιστημονικών ομάδων που συνεργάζονται,σαφώς 
με τις πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες. Διότι οι Εκκλησιαστικές αρχές οφείλουν να 
προστατεύσουν τον ελληνικό λαό από εμβολιασμούς και ιατρικά μέτρα που διεθνούς κύρους 
επιστήμονες κάθε κατεύθυνσης αποδεικνύουν σαφώς το ανασφάλεια και το επικίνδυνο για την 
δημόσια υγεία όλων αυτών των κυβερνητικών επιλογών.    

6. Να παύσουν να συντελούν με το εκκλησιαστικό των κύρος στην προώθηση νεοφανών και 
αντιανθρώπινων μεθοδεύσεων όπως η επανεκκίνηση της ιστορίας και ο μεταανθρωπισμός που 
σαφώς αντίκειται στην Ορθόδοξη Πίστη και Την Ορθόδοξη Θεολογια.   

7. Μα πάψουν οι κατά τόπους Εκκλησιαστικές Αρχές να δυσφημίζουν την Ορθόδοξη Πίστη με 
μεταδίδοντας τον υπέρμετρο φόβο και υποτασσόμενος στα υπέρμετρα μέτρα προστασίας της 
υγείας στις εκκλησίας. Διότι έτσι μεταδίδουν στους ανθρώπους την εντύπωση πως ο Χριστός 
είναι  ανύπαρκτος  η ανήμπορος να σώσει τους ανθρώπους.  

8. Να πάψουν να τα γυρίζονται με το τέρας της παγκοσμιοποίησης και να προστατέψουν τους 
ανθρώπους από την απάνθρωπη παγκοσμιοποίηση που θέλει να μετατρέψει το ανθρώπινο γένος 
σε κοινωνία ρομπότ και σε κατάσταση αγελαίας και ζωώδους τεχνολογικής βαρβαρότητας.   

9. Να πάψουν να παραβιάζουν την Συνταγματική Νομιμότητα υπακούοντας σε πολιτικά πρόσωπα 
που έχουν τα ίδια καταλύσει το Σύνταγμα και  να εναρμονιστούν με το πρώτο και θεμελιώδες 
άρθρο του Συντάγματος που αναγνωρίζει την Ορθόδοξη Πίστη ως το θεμέλιο της Ελληνικής 
Πολιτείας.  

10. Να ανοίξουν τα μεγάφωνα ώστε ο κόσμος να μπορεί να ακούει έστω εξωτερικά των ναών τις ιερές 
ακολουθίες. Να καταργήσουν την Μασκοφορια εντός των Ναών που αποτελεί επι της ουσίας 
αίρεση και άρνηση του Χριστού και του Αγιου Πνεύματος. Διότι οι μάσκες  καταργούν το 
ανθρώπινο πρόσωπο  και την ανθρώπινη ελευθερία ως εικόνα του Θεού προετοιμάζοντας 
κοινωνίες ανθρώπων χωρίς αυτεξούσιο και χωρίς ελευθρία. Αλοιμονο,που η εκκλησιαστικη 
ιεραρχία έχει αρνηθεί αποδεχόμενη  τα μέτρα αυτά, την Εκκλησιαστική Αλήθεια του ανθρώπου ως 
Ελεύθερο Πρόσωπο Εικόνα του Θεού. Κυρίως όταν η θνησιμότητα του κορωνοϊού δεν ξεπερνά 
αυτή της εποχιακής γρίπης.  

11. Να μιμηθούν άλλες ομόδοξες ορθόδοξες χώρες που αρνούνται να εφαρμόσουν αντισυνταγματικά 
και αντιεκκλησιαστικά μέτρα και επιτρέπουν τον αθρόο εκκλησιασμό των πιστών.   

12. Να πάψουν να διαδίδουν την πρακτική αθεΐα και να αρνούνται με την εμμονή των στην τήρηση 
των αντισυνταγματικών ιατρικών μέτρων μέσα στους ναούς στην ύπαρξη της Θείας Πρόνοιας. Να 
πάψουν να διαδίδουν εμμέσως πλην σαφώς την αντιχριστιανική  και αθεϊστική αντίληψη πως δεν 
υπάρχει Θεός Ζων που αποφασίζει πόσο θα ζήσει επι της γής ο άνθρωπος και πότε θα τον 
καλέσει κοντά του. Και πως η επιστήμη είναι κυρίαρχη της ζωής των ανθρώπων και όχι ο Ζων 
Θεός.  

13. Να πάψουν να δρουν αντισυνταγματικά. (https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/36009-
gia-poio-skopo-apagoreuthike-antisuntagmatika-kai-antitheta-pros-tis-diethneis-sumbaseis-
anthropinon-dikaiomaton-i-theia-latreia) 

Δ. Βάσει όλων  αυτών που έχουμε αναφέρει εδώ  ζητάμε από τις 
Στρατιωτικές Αρχές.  

1.Να κατανοήσουν πως η ανθρωπότητα διέρχεται μια πρωτόγνωρη κρίση δικαιοσύνης και 
Δημοκρατίας και εισέρχεται σε περίοδο παγκόσμιας Δικτατορίας και κατάλυσης της Δήμοκρατίας 
μέσω τοπικών κυβερνήσεων που έχουν υποταχθεί στην παγκόσμια αυτή ελίτ που ασκεί παγκόσμια 
γενοκτονία και έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας.  Ιδίως στην Ελλάδα οι αντισυνταγματικές 
μνημονιακές κυβερνήσεις ευθύνονται για εγκληματικές πράξεις εναντίον των Ελλήνων και της 
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Ελληνικής Δημοκρατίας. Δηλαδή οι Έλληνες βουλευτές που ψήφισαν τις Δανειακές Συμβάσεις είναι 
υπεύθυνες για το έγκλημα της Έσχατης  Προδοσίας και με σειρά κυβερνητικών αποφάσεων 
εκδιώκουν τους Έλληνες από την Ελλάδα και καταλύουν την εθνική της υπόσταση παραχωρώντας 
ονόματα και εδάφη όπως στην περίπτωση της συνθήκης των Πρεσπών και στο Αιγαίο όπου 
αποδέχονται τις Τουρκικές Αξιώσεις για διάλογο. Άρα οι ελληνικές αυτές μνημονιακές κυβερνήσεις 
έχουν οι ίδιες αμφισβητήσει το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας  και επομένως  την ελληνικότητα του 
Αιγαίου.  

2.Να κινηθούν αποφασιστικά μέσω την Στρατιωτικής Δικαιοσύνης για την άρση της Συματαγματικής 
ανωμαλίας την Ελλάδα και την επαναφορά στην Συνταγματική Νομιμότητα.  

3. Να μην εκτελούν εντολές άνωθεν από πολιτικούς που έχουν καταλύσει το Σύνταγμα  και έχουν 
παραιτηθεί από την εθνικη Κυριαρχία. Να μην εκτελούν εντολές που παραβαίνουν το Σύνταγμα και 
είναι εναντίον της εθνικής  ακεραιότητας της Ελλάδος.  

4. Να ενημερώσουν τους αξιωματικούς και τους οπλίτες όλων των σωμάτων για την εσχάτη προδοσία 
που έχει συντελεστεί όπως την έχουμε περιγράψει εδώ και για την αντισυνταγματικότητα όλων όσο η 
έχουν αποφασιστεί με νόμους η διεθνείς συμφωνείες την τελευταία δεκαετια από τις μνημονιακές 
κυβερνήσεις.  

5.Να μην ασκούν ψυχολογική πίεση στο στρατιωτικό προσωπικό για την εφαρμογή μη ασφαλών 
ιατρικών μέτρων ιδίως του εμβολιασμού. Ήδη σε πολλές χώρες αναστέλλεται ο εμβολιασμός λόγω 
σοβαρών παρενεργειών όπως είχαν προβλέψει πολλοί έγκριτοι επιστήμονες.  

6.Να ασκούν την επιρροή των για την μη υπογραφή διεθνών συμφωνιών που εγκυμονούν σοβαρούς 
κινδύνους για την ασφάλεια της χώρας, όπως η συνθήκη των Πρεσπών η άλλες,πιθανές συνθήκες για 
το Αιγαίο και την Θράκη. Ομοίως να αντισταθούν στην περικοπή αμυντικών δαπανών και άλλων 
μορφών περιορισμού της στρατιωτικής θωράκισης της Ελλάδος που επιτάσσουν οι δανειακές 
συμβάσεις. 

Ε. Βάσει όλων αυτών που εδώ έχουμε παραθέσει ζητούμε από τις 
Ιατρικές Ενώσεις και τα σωματεία των ιατρών 

1. Να ακούσουν πολύ σοβαρά επιστήμονες διεθνούς κύρους όπως ο Έλληνας Ιωαννίδης και πολλοί 
άλλοι που σαφώς αποδεικνύουν πως δεν έχουμε πανδημία  αλλά απλή επιδημία με θνητότητα 
λιγότερη ακόμη και  από την εποχική γρίπη. 

2. Να ακούσουν και να λάβουν σοβαρά υπόψιν τις φωνές διεθνούς κύρους επιστημόνων όπως ο 
Γάλλος  Μοντανιέ, οι οποίες μας προειδοποιούν πολύ αυστηρά πως τα νεα εμβόλια μπορεί να 
αποτελέσουν την βάση παγκόσμιας γενοκτονίας και εξαφάνισης του ανθρώπινου είδους μέσω 
αγνώστων παρενεργειών. 

3. Να αρνηθούν σθεναρά την μεταχείριση της ανθρωπότητας από τις φαρμακοβιομηχανίες και από 
τις εγκληματικές και διαπλεκόμενες με αυτές  κυβερνήσεις, ως ένα παγκόσμιο πειραματόζωο για 
την προετοιμασία της εποχής του μεταανθρώπου. 

4. Να αρνηθούν την χειραγώγηση της ιατρικής επιστήμης και των ιατρών από τις 
φαρμακοβιομηχανίες. Να διαφυλάξουν το κύρος και το ήθος των ιατρών ως λειτουργών της 
Δημόσιας Υγείας από τα να με ξεπέσουν σε υπαλλήλους και πλασιέ των φαρμακοβιομηχανιών.   

5. Να μην διαπλέκονται οι ηγεσίες των ιατρικών ενώσεων με προδοτικές κυβερνήσεις που ασκούν 
ιατρική τρομοκρατία.  

6. Να μην γίνονται όργανο της Μνημονιακής Πολιτείας για την χειραγώγηση της κοινωνίας μέσω 
σκηνοθετημένης πανδημίας. 



7. Να μην παραβιάζουν τις αρχές της αμερόληπτης  ιατρικής επιστήμης και την θεμελιώδη 
ιπποκρατική αρχή του ωφελείς και μη βλάπτειν. 

8. Να οργανώνουν αμερόληπτα επιστημονικά συνέδρια για την διάδοση της επιστημονικής αλήθειας 
όσον αφορά την επιδημία και,σαφώς όχι πανδημία του Κορωνοϊού. 

9. Να επιβλέπουν τα ιατρικά δεδομένα που χρησιμοποιεί η πολιτεία και να τα αξιολογεί σχετικά με 
την επιστημονική των πιστότητα. Πχ να καταγγείλει την ψευδοεπιστήμη της στατιστικής των 
απόλυτων αριθμών αντί των ποσοστών όπως κάνει κάθε αληθής στατιστική επιστήμη. Διότι κάθε 
θάνατος είναι τραγικό και ανεπιθύμητο γεγονός ακόμη και,για,τους εχθρούς μας. Όμως η 
πολιτεία αξιοποιεί την ευαισθησία της ανθρώπινης ψυχής για να επιβάλλει το τέρας του φόβου 
για να πετύχει  τα δικά της εγκληματικά σχέδια  της μείωσης του πληθυσμού της πολιτκής 
χειραγώγησης και κατάργησης της Δημοκρατίας και τη  περίφημη επανεκίνηση και την 
παγκοσμιοποίηση. 

10. Να αντισταθούν στα καταστροφικά και εγκληματικά ιατρικά μέτρα του εγκλεισμού και της 
κοινωνικής αποστασιοποίησης τα οποία σαφώς και επιστημονικώς  τεκμηριωμένα οδηγούν στην 
κατάρρευση της Δημόσιας Υγείας μέσω της κατάρρευσης του ψυχισμού, της αποδυνάμωσης του 
ανοσοποιητικού συστήματος και της κατάρρευσης της οικονομίας και την πτωχοποίηση των 
Ελλήνων. 

11. Να αρνηθούν ιδίως την Μασκοφορία των Ελλήνων η επιβολή της οποίας δεν θεμελιώνεται σε 
ουδεμία επιστημονική τεκμηρίωση και μελέτη και η οποία εξυπηρετεί μόνο το σχέδιο της 
πολιτείας να υποτάξει την βούληση και την ελευθρία των πολιτών. 

12. Να προστατεύσουν τον παιδικό και νεανικό πληθυσμό από τον κρατικό ιατρικο χειρισμό της 
παιδικής ψυχολογίας και δημιουργίας ανελεύθερων και δουλικα υποταγμένων πολιτών μέσω συ 
έχων ιατρικών εξετάσεων και τραγικής μασκοφοριας ακόμη και στα νήπια.     

ΣΤ. Ομοίως βάσει όλων όσων έχουμε αναφέρει εδώ ζητάμε από τις 
ενώσεις των εκπαιδευτικών  σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

1. Να αρθούν στο ύψος του έλληνα δασκάλου και παιδαγωγού που στόχο έχει να μεταδώσει  στα 
παιδιά και στους νέους  πέρα από γνώση, ήθος και πνεύμα. Να μεταδώσει πνεύμα ελευθερίας 
φιλανθρωπίας αυτοθυσίας φιλίας ενότητας και Δημοκρατίας. 

2.  Να προφυλάξουν τους Έλληνες εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων από άψυχα φερέφωνα μια 
ψυχρής και εργαλειακής μετάδοσης άψυχων γνώσεων. 

3. Να προσταυτεύσουν τους μαθητές και τους νέους από το τεχνικό πνεύμα του μετανθρωπισμού 
και του ανθρώπου  ρομπότ χωρίς ψυχή, χωρίς πνεύμα, χωρίς ελευθρία. 

4. Να προστατεύσουν του μαθητές και Τους νέους από την απάνθρωπη και ψυχοκτόνο χειραγώγηση 
της εγκληματικής πολιτείας  

 Ζ. Ομοίως από τις δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης Δημοσίων 
αγαθών Ρεύμα, Νερό. 

1. Να πάψουν να κόβουν την παροχή ρεύματος και νερού από Έλληνες πολίτες που αδυνατούν να 
πληρώσουν.  

2. Να αρνούνται να εκτελούν αντισυνταγματικούς νόμους και εντολές που αντιβαίνουν στο 
Σύνταγμα και στο διεθνές Δίκαιο για τα Δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.  



Ζ. Ομοίως από τις οικονομικές υπηρεσίες  και την Εφορία (ΑΑΔΕ). 

1.Να πάψουν να δημιουργούν προβλήματα πάσης φύσεως όταν οι πολίτες αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των. 

2. Να μην εκτελούν εντολές πληστηριασμών και λοιπών εντολών εναντίον των πολιτών από άνωθεν 
που σαφώς αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και είναι σχετιζόμενες με το έγκλημα της έσχατης προδοσίας.  

3. Ενημερώσουν όλο το προσωπικό των  πως οι,δανειακές συμβάσεις από τις οποίες απορρέουν όλα 
τα οικονομικά μέτρα είναι άκυρες και αντισυνταγματικές όπως έχουμε αποδείξει εκτενώς στην 
δήλωση μας αυτή. 

Μέρος 5ο. Νομική αντίσταση των πολιτών. Αναγκαίες και Εθνικά 
Ωφέλιμες Συνέπειες όλων όσων έχουν αναφερθεί έως εδώ.   

Για τους όλους τους προηγούμενους λόγους  και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός 
μας ως Ελεύθερου Έλληνα Πολίτη μπορώ και πρέπει να μηνύω τους αναγραφόμενους, τους 
συνεργούς τους και τους ηθικούς αυτουργούς με τη διαδικασία του αυτοφώρου, αφού πρόκειται για 
αυτόφωρα εγκλήματα/κακουργήματα και επειδή είναι είτε ένστολοι σε ενεργό υπηρεσία, είτε 
δημόσιοι λειτουργοί. Ανά πάσα στιγμή είναι γνωστό το που βρίσκονται και με μία διαταγή μπορούν να 
παρουσιαστούν για την προβλεπόμενη αυτόφωρη διαδικασία. 

Μπορώ επίσης με το δικαίωμα που μου διδει το Σύνταγμα ως Έλληνα Πολιτη να ζητώ την 
παραδειγματική τιμωρία των εγκαλουμένων, την απόταξή τους από το σώμα της Αστυνομίας, της 
Δικαιοσύνης, του Στρατεύματος, της Εκκλησίας και οποίας άλλης δημόσιας υπηρεσίας και Αρχής, 
όπως ρητά προβλέπεται στο Πειθαρχικό Δίκαιο των Αστυνομικών και των Δημοσίων λειτουργών εν 
γένει, αλλά και στο Εκκλησιαστικό Δίκαιο, καθώς και την θέση τους σε άμισθη διαθεσιμότητα μέχρι 
την οριστικοποίηση της απόφασης, διότι δε νοείται να υπηρετούν την κοινωνία άτομα που 
συνεργάζονται με προδοτικές κυβερνήσεις συγκαλύπτοντας τις πράξεις έσχατης προδοσίας και 
κατάλυσης του Συντάγματος είτε με νομικά είτε με αστυνομικά είτε με Εκκλησιαστικά  μέτρα και 
άτομα που  βαρύνονται και μόνο με τα χείριστα εγκλήματα όπως του Βασανισμού, της Εσχάτης 
Προδοσίας, των Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας και τη σύσταση Εγκληματικής Οργάνωσης με 
στόχο την αδρανοποίηση της δημοκρατίας, συμπεριφορά που μαρτυρεί διαφθορά χαρακτήρα (Π.Δ. 
120/2008 άρθρο 10 §ιβ). 

Επιπλέον δηλώνω ότι θα παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγων για χρηματική ικανοποίηση προς 
αποκατάσταση της ηθικής, οικονομικής και όποιας άλλης βλάβης, την οποία υπέστην ως Έλληνας 
Πολίτης  από  αδικήματα που εμπίπτουν στην προηγούμενη περιγραφή. 

Επιπλέον ζητούμε ως Έλληνες πολίτες  την συνδρομή της Αστυνομίας και όλων των Δημόσιων 
Υπηρεσιών στην νομική καταδίωξη σε Ελληνικά Ευρωπαϊκά και Διεθνή Δικαστήρια  και διεθνείς 
οργανισμούς μέσω: Μηνύσεων, Αγωγών και,λοιπών νομικών πράξεων, εναντίον Φυσικών προσώπων, 
Δημοσίων ή Ιδιωτικών  Υπηρεσιών, αλλά και κυβερνήσεων που έχουν συμμετάσχει και συμβάλλει στην 
πραγματοποίηση του πλέον ειδεχθούς αυτού εγκλήματος γενοκτονίας, δολοφονίας και εξαφάνισης 
ενός ολόκληρου λαού, όπως ο ελληνικός λαός ένας εκ των ιστορικωτέρων λαών της γης. 

Για όλους τους λόγους που παρουσιάσαμε εδώ κ. Διοικητά  ενημερώστε κάθε δικαστικό, αστυνομικό, 
λιμενικό, δικαστικό όργανο, κάθε όργανο των ελεγκτικών μηχανισμών, των ασφαλιστικών ταμείων και 
της Δ.Ο.Υ.-ΑΑΔΕ, πως οφείλει να γνωρίζει ότι διενεργείται βίαιη κατάλυση του Συντάγματος, η χώρα 
τελεί υπό άτυπη μορφή «κατοχή» και ότι οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι είναι κατηγορούμενοι από 
την ελληνική δικαιοσύνη για πράξεις  κακουργηματικές  με χαρακτήρα  εσχάτης προδοσίας. 
Ενημερώστε πως κάθε δημόσιος λειτουργός πρέπει να πράττει βάσει των καθηκόντων του, με βάσει 
το Σύνταγμα και με γνώμονα όλων των αναφερθέντων, καθώς επίσης ότι πρέπει να είναι απόλυτα 
συνεργάσιμοι με τους πολίτες που ενεργούμε σύμφωνα με τα όσα το σύνταγμα υποχρεώνει και 



επιβάλλει στον κάθε πολίτη προς την επίτευξη της ομαλής του λειτουργίας και την επαναφορά της 
συνταγματικής ομαλότητας και συνταγματικότητας. Διότι η κρίση αβασιμότητας, αρχειοθέτησης ή 
αγνόησης του παρόντος και προπάντων η παρεμπόδιση των πολιτών στην άσκηση των 
συνταγματικών  καθηκόντων των  είναι κακούργημα  διαρκές και δεν παραγράφεται. Αντιθέτως  είναι 
σε ισχύ και μετά θάνατον και συνιστά εκ των πραγμάτων ξεκάθαρη εχθρική ενέργεια κατά της 
πατρίδας, απόπειρα και άμεση συνέργεια σε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος, σε εσχάτη προδοσία, 
σε καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δόλο, πρόθεση και τιμωρούνται με την επαναφορά της 
έννομης τάξης.

Κ. Διοικητά, είναι υψίστης σημασίας γεγονός  ότι όλα τα όργανα της αστυνομίας πρέπει να 
γνωρίζουν όλα όσα αναφέρουμε στην δήλωση μας αυτή και να δώσουν πολύ μεγάλη σημασία 
προκειμένου να μην γίνονται οι ίδιοι αρωγοί της κατάλυσης του Συντάγματος και της εθνικής 
Κυριαρχίας. 

Διότι: Την προσπάθεια να καταλύσει το σύνταγμα με την βία ( όπως σαφώς και ορισμένως 
περιγράφεται στην     παρ 4 του άρθρου 120Σ, την κάνει το όργανο/να   της αστυνομίας που θα 
κληθεί να εκτελέσει την αντισυνταγματική εντολή της όποιας καταδικαστικής αποφάσεως, κατά 
πολίτη του οποίου οι δραστηριότητες και ενέργειες αποβλέπουν στην αποτροπή της κατάλυσης του 
Συντάγματος, όπου μέσα στο σκεπτικό της οποίας έχει προκειμένου να στοιχειοθετηθεί, και 
χρησιμοποιηθεί εναντιων μου νομοθεσία, εάν βεβαίως το όργανο παραλείψει να καταγγείλει την 
εντολή (βάσει των άρθρων 24, 25 (υπαλληλικού κώδικα), & 120Σ, και κάνει το  μοιραίο λάθος να 
προχωρήσει σε άσκηση φυσικής βίας ή ακόμη και ψυχολογικής με εκφοβισμό κατά του 
καταδικασθέντος τοτε  έχουμε αυτουργό το όργανο της τάξης με ξεκάθαρη πλέον και ανάγλυφη την 
προσπάθειά του να καταλύσει το Σύνταγμα με την βία  (φυσική και ψυχολογική).  

Επίσης, στην άνω περίπτωση το όργανο διαπράττει εκτός από άμεση συνέργεια σε βίαιη κατάλυση 
του Συντάγματος, ΚΑΙ παρεμπόδιση Συνταγματικών καθηκόντων που το Σύνταγμα σε συνθήκες 
κατάλυσής του επιβάλλει στους πολίτες.  

Κύριε Διοικητά και κ. εισαγγελέα, με τιμή  σας γνωστοποιώ, ότι στην περίπτωση που δεν επιληφθούν 
εγκαίρως όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες με κορυφαίες την Δικαιοσύνη  την Αστυνομίας αλλα και η 
αρμόδια τακτική ή στρατιωτική εισαγγελία να σταματήσουν την βίαιη κατάλυση του Συντάγματος, 
όπως αυτή έχει,περιγράφει αναλυτικά στα προηγούμενα, τότε όλοι οι πολίτες αυτήν την περίοδο 
κατοχής της χώρας μας και βίαιης κατάλυσης του Συντάγματός μας, έχουμε την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ βάσει 
του Άρθρου 120 του Συντάγματος με κάθε  Συναταγματικά Νόμιμο και Δίκαιο μέσο, απαθώς και 
ειρηνικώς,  να ενεργήσουμε  εναντίον όσων ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ να δρουν εντός της χώρας μας 
αντισυνταγματικά παράνομα και εναντίον του εθνικού συμφέροντος της Ελλάδος.  

Μεταξύ όλων των λόγων που αναφέρουμε ρητά επιπλέον σας υποβάλλουμε 
την δήλωση μας αυτή, 

1.Προς ενημέρωση κάθε Πρέσβη όλων των Πρεσβειών που βρίσκονται εντός της Ελληνικής 
επικράτειας ότι τόσο οι Δανειακές Συμβάσεις όσο και η Συνθήκη των Πρεσπών αλλά και η γενοκτονία 
των Ελλήνων η βίαιη αντικατάσταση του ελληνικού πληθυσμού από αλλοδαπούς όλα αυτά έχουν 
καταγγελθεί στην ελληνική Βουλή ως πράξεις αντισυνταγματικές και πράξεις έσχατης προδοσίας και 
ότι είναι άκυρες αφού παρθήκαν ερήμην του Ελληνικού Λαού,  (https://youtu.be/Fgs4es1I_Ak), 
(https://justiceforgreece.wordpress.com/μηνύσεις-2/μηνυση-για-εσχατη-προδοσια-των-300-απο-
το/), (https://youtu.be/2RZP840VxRQ). (https://www.capital.gr/politiki/3456647/-oxi-apo-tin-
olomeleia-stin-arsi-asulias-54-bouleuton-tou-suriza-gia-ti-sumfonia-ton-prespon). 

2.Κάθε Στρατιωτικό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, κάθε όργανο των Σωμάτων ασφαλείας και 
του Δικαστικού Σώματος, τους υπαλλήλους της Εφορίας, της Σ.Δ.Ο.Ε της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων και όλων των ελεγκτικών μηχανισμών, προκειμένου να ενημερωθούν ότι από 
σήμερα και στο εξής οφείλουν να εξετάζουν τις εντολές που λαμβάνουν και να κρίνουν οι ίδιοι κατά 
πόσο θα τις εκτελέσουν, τις αγνοήσουν, καταδικάσουν ή και καταγγείλουν και εκείνες και τους 
εντολείς των. Καθώς από σήμερα ενημερώνονται και επίσημα, ότι αφενός η Ελλάδα βρίσκεται υπό 
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κατοχή των διεθνών τοκογλύφων, αφετέρου δε και κυρίως για το γεγονός ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη, 
έχει εις βάρος υπουργών μελών της κυβέρνησης, σχηματίσει από τις 24/11/2011, (https://youtu.be/
KvYpD_ExgOI), δικογραφία για το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας. Και ότι οι εν λόγω 
κατηγορούμενοι αλλά και οι συνεργοί δια της σιωπής και υπόθαλψης του εν λόγω εγκλήματος της 
εσχάτης προδοσίας, είναι συγχρόνως οι εντολείς των σωμάτων ασφαλείας, του Δικαστικού Σώματος, 
της Δ.Ο.Υ και λοιπών κρατικών μηχανισμών, οι οποίοι μάλιστα υπηρετούν θεσμούς, ασκούν 
καθήκοντα στα υπουργεία Δικαιοσύνης, Δημόσιας τάξης, Οικονομικών και άλλων, είναι με τη 
σφραγίδα της Δικαιοσύνης αναξιόπιστοι, δηλαδή ενημερώνεστε , για το ότι οι διωκόμενοι με την 
προαναφερθείσα δικογραφία υπηρετούν θεσμούς, ασκούν καθήκοντα σε καίριες θέσεις στα 
υπουργεία Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών και έχουν κριθεί προδήλως αλλά και 
νομίμως αναξιόπιστοι. (έτσι ακριβώς όπως αναλύεται λεπτομερώς και με πραγματικά περιστατικά 
στην παρούσα καταγγελία). Επειδή οι διαταγές που δίνονται προς την Αστυνομία, προς το Δικαστικό 
Σώμα και προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς προέρχονται από αναξιόπιστους (συνεργούς δια της 
σιωπής των στην προδοσία και κατηγορούμενους εσχάτης προδοσίας), ο αστυνομικός, ο δικαστικός 
υπάλληλος, πολιτικός ή ο εφοριακός, στο εξής οφείλει προηγουμένως να τις εξετάζει ο ίδιος και να 
αποφασίζει ο ίδιος για το εάν τις θεωρεί εκτελέσιμες ή όχι σεβόμενος πάντα εμάς τους Έλληνες 
πολίτες που αντιστεκόμαστε στον εχθρό, δεν συγκαλύψαμε εσχάτη προδοσία, δεν καταπατήσαμε το 
Σύνταγμα και που βρισκόμαστε σε διαρκή ετοιμότητα αντιστεκόμενοι στην κατοχή, και που σας 
καταθέσαμε εγκαίρως και εμπρόθεσμα τούτη εδώ την Ιερή Δήλωση της εφαρμογής του άρθρου 120, 
και προπάντων σεβόμενοι το άρθρο 120 παράγραφος 2 και ότι αυτό ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ! 

3.Την Δ.Ο.Υ., την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, την 
οικονομική αστυνομία, τα σώματα ασφαλείας, την αστυνομία, και το λιμενικό σώμα, την κάθε 
αρμόδια Εθνική και Διεθνή Αρχή της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Πολίτη, 
καθώς και τα ασφαλιστικά ταμεία, να γνωρίζουν ότι διαπράττουν πράξεις αντισυνταγματικές όταν 
στρέφονται εναντίον των Ελλήνων πολιτών όταν προχωρούν σε πληστηριασμούς λόγω αδυναμίας 
πληρωμής χρεών, είτε όταν αρνούνται να  εκδίδουν πιστοποιητικά, φορολογική ενημερότητα ή 
οτιδήποτε άλλο σχετικό των αρμοδιοτήτων τους. Διότι οι Έλληνες πολίτες έχουν περιέλθει σε δεινή 
οικονομική κατάσταση εξαιτίας των εγκληματικών και προδοτικών μνημονίων είτε προσφάτως λόγω 
των αντισυνταγματικών μέτρων εγκλεισμού δήθεν για την προστασία της δημόσιας υγείας, που 
οδήγησαν σε επιπλέον  οικονομική κατάρρευση τους Έλληνες πολίτες. 

4.Κάθε συμβολαιογράφο, υποθηκοφύλακα, Δασάρχη, δικηγόρο, δικαστικό όργανο, πολιτικό, 
Δήμαρχο, Περιφερειάρχη ή άλλον υπεύθυνο καθώς και κάθε επίδοξο αγοραστή  που τούτη την 
περίοδο κατοχής και μέχρι την επαναφορά της ομαλής λειτουργίας του Συντάγματος αν εμπλακεί το 
όνομά του σε μεταβίβαση ή παραχώρηση Ελληνικής γης, να γνωρίζει ότι αυτή του η ενέργεια αφενός 
είναι εχθρική ενέργεια κατά της πατρίδας συνεπώς άκυρη αντισυνταγματική και καταδικαστέα, 
σύμφωνα με τα όσα η πατρίδα ορίζει και υποχρεώνει. Επίσης να , προειδοποιούν  τους πάντες, ότι 
για τα δάση τα οποία έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές ή αυτά που τυχόν ΘΑ καταστραφούν κατά 
την διάρκεια της κατοχής της χώρας, και μέχρι την πλήρη αποκατάστασή του με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται από το Άρθρο 120Σ, ο κάθε πολίτης οφείλει εκ των υποχρεώσεών του απέναντι στο 
Σύνταγμα να καταγγείλει και να πράξει τα δέοντα όπως το άρθρο 120 του συντάγματος ορίζει  , τον 
όποιον εμπρηστή αλλά και τον οποιονδήποτε αποπειραθεί να επωφεληθεί της καταστροφής των 
δασικών αυτών εκτάσεων ή εμπλακεί στην καταπάτηση, την ενοικίαση (π.χ. την παραχώρηση 
καμένων ή μη δασικών εκτάσεων προς εγκατάσταση ανεμογεννητριών ) ή την πώλησή των.  

Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε  από όλους τους υπαλλήλους και τα όργανα των 
αναφερθέντων υπηρεσιών, την συνδρομή των  εντός της εν λόγω περιόδου ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 
ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ προς την διευκόλυνση του 
έργου και της αντίστασης που το Σύνταγμα τούτη την περίοδο επιβάλλει ως καθήκον σε όλους μας, 
την απρόσκοπτη παροχή της βοήθειάς τους σε κάθε ενέργεια επαναφοράς της Συνταγματικής 
νομιμότητας και κανονικότητας. 

5.Ειδικότερα όσον αφορά τα εθνικά κτηματολόγια καταγγέλλουμε πως    
Ο ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΞΕΝΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ Ο 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΕΧΘΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΘΝΟΥΣ. Διότι ο καθορισμός δασικού χάρτη στην χώρα μας είναι μία πολύ καλή και ωφέλιμη για το 

https://youtu.be/KvYpD_ExgOI
https://youtu.be/KvYpD_ExgOI


δημόσιο πράξη όταν αυτή διενεργείται εν καιρώ ειρήνης και υπέρ του λαού. Αντίθετα είναι εχθρική 
ενέργεια κατά του λαού και της πατρίδας όταν τελείται σε περίοδο κατάλυσης της εθνικής 
κυριαρχίας  και βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος όπως είναι η περίοδος που διανύουμε ΤΩΡΑ στην 
Ελλάδα.  
Καμία αρχή δεν έχει το δικαίωμα να καθορίζει δασικές ζώνες τούτη την περίοδο κατοχής της Χώρας 
και καθ όλη την διάρκειά της, έως ότου τελεσιδικήσει η εσχάτη προδοσία που έχει ανακοινωθεί στην 
βουλή και μέχρι να επανέλθει το Σύνταγμα με τις διαδικασίες που προβλέπει το Άρθρο 120 του 
Συντάγματος στην ομαλή του λειτουργία. Η οποιαδήποτε απόπειρα καθορισμού δασικών χαρτών 
κατά την διάρκεια της κατοχής της χώρας υποχρεούμαστε οι πολίτες βάσει του Άρθρου 120 του 
Συντάγματος παρ 2 & 4, να την εκλάβουμε ως εχθρική ενέργεια κατά της πατρίδας, άκυρη, 
καταδικαστέα και αιτία πολέμου κατά όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση πολιτικών ή άλλων 
προσώπων.  

 Κύριε Εισαγγελέα, κ Διοικητά, ανακοινώνουμε προς κάθε ενδιαφερόμενο οτι, υπό τον ζυγό και την 
αντισυνταγματική κατοχή της κομματοκρατίας και όλων των μνημονιακών πολιτικών κομμάτων, ως 
Έλληνες πολίτες  φοβούμεθα επιπλέον, μήπως είμαστε τα επόμενα θύματα. 

1.Αυτοκτονιών από χρέη.  

2.Θύματα από τα μέτρα της πανδημίας με κορυφαία μέτρα τις μάσκες και τα  υποχρεωτικά εμβόλια 
όπως προειδοποιούν όλοι οι α εργολήπτρια επιστήμονες και ειδικοί  

3. Από την αλλαγή παράλογη και αντισυνταγματική  αστυνομική βία εναντίον κάθε έλληνα πολίτη που 
τολμά να έχει αντίθετη άποψη από τις μνημονιακές και,κατοχικές κυβερνήσεις  

4. Τέλος Από  οποιαδήποτε άλλη δόλια ενέργεια ή αιτία προερχόμενη από την βίαιη κατάλυση του 
Συντάγματος που υφιστάμεθα και την οποία καταγγέλλουμε καταδικάζουμε και αγωνιζόμαστε με 
ειρηνικό απαθή και συνταγματικά νόμιμο τρόπο να ανατρέψουμε. 

Δηλώνουμε επίσης πως στη συνείδηση όλων των Ελλήνων πολιτών πως είναι ένοχος πράξεων 
έσχατης προδοσίας κάθε ένας εξ όλων των πολιτικών, που δια της υπεκφυγής του να προσφερθεί 
και να υπογράψει προς την συμπλήρωση των εν λόγω 30 υπογραφών. Δηλαδή όσων υπογραφών 
απαιτούνται  βάσει του κανονισμού της Ελληνικής Βουλής για να εκπέσουν της ασυλίας και να 
παραπεμφθούν στην δικαιοσύνη, όσοι πολιτικοί ευθύνεται για τις μέχρι στιγμής αυτοκτονίες 
συμπολιτών μας από χρέη ή άλλο λόγο συνδεδεμένο με τις δανειακές συμβάσεις. Έτσι γίνεται 
φανερή η συνέργεια όλης της βουλής στα εν λόγω εγκλήματα έσχατης προδοσίας.  

Αφού βεβαίως  δια της ενσυνείδητης παραλείψεως του, πλέον, κανείς εκ των βουλευτών του 
κοινοβουλίου, ακόμη και τώρα μετεκλογικά δεν έχει κάνει κάποια δήλωση ή ενέργεια για να αρθούν 
οι ασυλίες των 173 βουλευτών που κατηγορούνται για εσχάτη προδοσία από την Ελληνική 
Δικαιοσύνη και να ασκηθούν διώξεις εναντίον όλων των πολιτικών που έχουν εμπλακεί σε πράξεις 
εγκληματικές και σκάνδαλα για τα οποία η  τακτική δικαιοσύνη και οι εισαγγελικές αρχές ασκούν 
αυτεπάγγελτες διώξεις βάσει του Συντάγματος. 

Διότι  έχουν καταπατήσει τον ΟΡΚΟ τους για πίστη στο Σύνταγμα παραβιάζοντας έτσι πολλαπλώς  
το Σύνταγμα και εκτελώντας ενσυνείδητα εντολές απιστίας προς το Σύνταγμα και φέρνοντας εν 
μέσω κατοχής, δια της βίας και παρανόμως στη Βουλή προς ψήφιση, απορριπτέα και καταδικαστέα 
από το Σύνταγμά μας, κατοχικά νομοσχέδια και διασύροντας - απαξιώνοντας δια της εγκληματικής 
των σιωπής και με τον πιο χυδαίο και προκλητικό τρόπο, την Ελληνική Δικαιοσύνη.  Την στιγμή 
μάλιστα που οι  Ελληνικές Εισαγγελικές Αρχές τόλμησαν αυτή  την περίοδο κατοχής και βίαιης 
κατάλυσης του Συντάγματος, να διατυπώσουν κατηγορίες εις βάρος πολιτικών και να σχηματίσουν 
δικογραφία για το ειδεχθές εκείνο κακούργημα της Εσχάτης Προδοσίας -προδοσίας της χώρας ή και 
άλλες κατηγορίες εις βάρος των πολιτικών, οι οποίες συνιστούν αξιόποινες πράξεις.  

Ενώ αλήθεια είναι ότι, στις περιπτώσεις βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος στο άρθρο 120 
παράγραφος 2, το ίδιο το Σύνταγμα, μας επιβάλλει σε όλους τους πολίτες (άλλα και στους 



δικαστικούς λειτουργούς λόγο του ότι δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο στην χώρα μας και 
επομένως το κάθε δικαστήριο υποχρεούται να κρίνει την συνταγματικότητα του κάθε νόμου κατά 
δήλωση το τ. προέδρου του αρειου πάγου κ. Νικοπουλου αλλά και τα όργανα της τάξης ) την 
ανυπακοή των νόμων που δεν είναι σύμφωνοι με αυτό. Και ειδικότερα μας επιβάλει να 
καταπολεμήσουμε νομικά  αυτούς τους απορριπτέους νόμους, αλλά επίσης να καταγγέλουμε με 
οποιοδήποτε ένδικο και νομικό μέσο τον όποιον φυσικό και ηθικό αυτουργό θα επιχειρήσει να 
επιβάλει την εφαρμογή των.   

Επιπλέον και βάσει του Άρθρου 120 του Συντάγματος, Παράγραφος 2. Όπου αναφέρει πως  O 
σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και 
τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων, οφείλουμε να 
υπερασπιζόμαστε ως πολίτες το Σύνταγμα και την συνταγματική νομιμότητα εναντίον οιουδηποτε 
την αναιρεί και την καταλύει. 


Για τον λόγο αυτό Δηλώνουμε  προς τους κρατικούς θεσμούς,  και προς κάθε φυσικό πρόσωπο που 
υπηρετεί ελεγκτικούς μηχανισμούς, ότι από σήμερα και μέχρι να τελεσιδικήσει η εσχάτη προδοσία 
και καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής της χώρας και μέχρι την επαναφορά της ομαλής λειτουργίας 
του Συντάγματος με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Άρθρο 120Σ , δεσμεύομεθα  να 
προσβάλλουμε νομικά τον όποιο φυσικό ή και ηθικό αυτουργό, ανεξαρτήτου ιδιότητας που κατέχει, 
Δικαστικό ή Αστυνομικό όργανο, που  θα αποπειραθεί τούτη την περίοδο κατοχής και βίαιης 
κατάλυσης του Συντάγματος να επιβάλλει σε μένα ή τους συμπολίτες μου την εφαρμογή των 
αντισυνταγματικών  νόμων. Νόμων δηλαδή  που έχουν θεσπιστεί από επίορκους νομοθέτες και 
πολιτικούς κατηγορούμενους από την Δικαιοσύνη για το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας αλλά 
και από νομοθέτες - πολιτικούς που δια της σιωπής των συγκάλυψαν, την από 24/11/2011 
ανακοινωθείσα από την έδρα της Βουλής, δικογραφία εσχάτης προδοσίας. Δηλαδή, από νομοθέτες 
κατηγορουμένους βάσει του άρθρου 120Σ για συνέργεια σε εσχάτη προδοσία, βίαιη κατάλυση του 
Συντάγματος, οι οποίοι συγκάλυψαν και υπέθαλψαν την εν λόγω δικογραφία που ανακοινώθηκε στις 
24/11/2011 από την έδρα της Βουλής.  Δηλαδή από όλους τους μέχρι στιγμής πολιτικούς, που 
συνέργησαν στην συγκεκριμένη παράλειψη των διώξεων της προδοσίας με σκοπό την εγκαθίδρυση 
και τη νομιμοποίηση της κατοχής στη Χώρα.  

Δεσμεύομαι επίσης και δήλωναν  ότι από σήμερα και μέχρι την αποκατάσταση της ομαλής 
λειτουργίας του Συντάγματος θα προσβάλλω νομικά καί ένδικα και με όποιον άλλο νόμιμο και δίκαιο 
τρόπο  όσους τοπικούς φορείς, Δημάρχους, μέλη Μ.Κ.Ο. κ λ π, που τούτη την περίοδο κατοχής της 
χώρας και επικαλούμενοι φιλανθρωπικές ευαισθησίες, κατοχικούς νόμους, κονδύλια, επιδοτήσεις, 
διεθνείς συμβάσεις, και καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα, προχωρούν στις κατά τόπους 
περιοχές σε έγκριση εγκατάστασης παράνομων  μεταναστών , συνεργώντας με τις ενέργειες τους 
αυτές στην βίαιη κατάλυση του Συντάγματος και ενάντια στην βούληση του λαού ασκώντας 
παράλληλα ψυχολογική βία στους πολίτες. Όπως έκανε πρόσφατα  ο κ.Μηταρακης ασκώντας 
ψυχολογική βία στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας του Eβρου δηλώνοντας του ότι μην μιλάς 
πολύ γιατί θα φέρω 10.000  εδώ Όπως κατήγγειλε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
Φυλακίου Χρήστος Τυρμπάκης. 

Διότι  διαταγές προς την τοπική αυτοδιοίκηση από κυβερνητικά πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα με 
πράξεις έσχατης προδοσίας που εκρεμούν δικαστικά  οι είναι παράνομες και άκυρες διότι το 
σύνταγμα επιβάλει  η χώρα μας να είναι κυρίαρχο κράτος και δεν δέχεται διαταγές από κανέναν που 
ενεργεί αντισυνταγματικά ή παραβαίνει το Ευρωπαϊκό και το Διθενες Δίκαιο  Για αυτό τέτοιες 
εντολές και διαταγές είναι διπλά παράνομες και αντισυνταγματικές. Πρώτον διότι αντιφάσκουν 
καθεαυτές προς το Σύνταγμα και διότι δίδονται από πρόσωπα εναντίον των οποίων εκκρεμεί ήδη η 
καταγγελία έσχατης προδοσίας.  Αυτό επομένως από μόνο του είναι κατάλυση του συντάγματος και 
συνέργεια σε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος 

Ενώ, ο κάθε πολίτης υποχρεούται να γνωρίζει ότι η παραβίαση των συνόρων στην  Χώρα μας συνιστά 
τουλάχιστον εισβολή αφενός και αφετέρου το άσυλο από τις 24-11-2011 και έκτοτε, είναι άκυρο 
καθώς δεν υπάρχει νόμιμη αρχή να το εκδώσει. 



Σας καταθέτω εδώ την ανακοινωμένη από την έδρα της βουλής δικογραφία εσχάτης προδοσίας, της 
οποίας όπως σας προαναφέραμε  οτι από το 2011 οι διώξεις λόγω της βίαιης κατάλυσης του 
Συντάγματος εκρεμούν δικαστικά. 

 Διεβιβάσθη σχετική δικογραφία στη Βουλή από τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης διαφάνειας και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανακοινώθηκε από τον τότε αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Β. 
Αποστολάτο, ο οποίος από την έδρα της Βουλής είπε τα εξής: 
!"Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαβίβασε στη Βουλή σύμφωνα µε το άρθρο 86 του 
Συντάγματος και του Ν.3126/2003 ποινική ευθύνη των Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία κατά 
µελών της Κυβέρνησης”  

(https://youtu.be/KvYpD_ExgOI)
(https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/01/22/καινούργια-δικογραφία-για-έσχατη-προ/)
(https://indobserver.gr/αρχειο/sos-διαδωστε-η-εσχατη-προδοσια-εφτασε-στη-δικαιοσυνη-ηδη-
ξεκινησαν-οι-καταθεσεις-μαρτυρων)

Η δικογραφία αυτή αφορά εσχάτη προδοσία και ισχύει εις βάρος 173 εν ενεργεία βουλευτών και 
υπουργών, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται εντός της δικογραφίας. Αυτό είναι γεγονός  
μείζονος σημασίας καθώς αφενός  σχετίζεται με ποινές τρις ισόβιας κάθειρξης, αφετέρου, η 
κακουργηματική αποσιώπηση και η συγκάλυψη της, συνιστά απόπειρα νομιμοποίησης της προδοσίας 
στη χώρα, της βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος, αλλά προπάντων απόπειρα εγκαθίδρυσης και 
νομιμοποίησης της κατοχής στη χώρα από ξένες δυνάμεις μέσω υποτελών Ελλήνων πολιτικών που 
παραπλανούν τον Ελληνικό λαό ότι δήθεν εργάζονται για τα δικά του συμφέροντα  ενώ επι της 
ουσίας τον εξολοθρεύουν με κάθε τρόπο και,τον αφανίζουν.  

Και όλοι όσοι έχουμε εκλογικά δικαιώματα, όχι μόνον οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι το Σύνταγμα 
καταλύεται βιαίως και η χώρα τελεί υπό αυτή την ιδιότυπη μορφή κατοχής μέσω ελληνικών 
κυβερνήσεων, αλλά οφείλουμε επιπλεόν  να αντιδράσουμε και να αντισταθούμε απαθώς και 
ειρηνικώς  με οποιοδήποτε νόμιμο και συνταγματικά επιβαλλόμενο ένδικο και άλλο μέσο. Επίσης 
όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε, πως τα γεγονότα αυτά που σχετίζονται με την εσχάτη προδοσία των 
δανειακών συμβάσεων και όσων άλλων πράξεων έχουμε στην δήλωση μας αυτή περιγράψει εκτενώς 
και ειδικότερα η παράλειψη δικαστικών διώξεων των υπευθύνων, όχι μόνον συνιστά κατοχή και βίαιη 
κατάλυση του Συντάγματος, αλλά εγκυμονεί άνοδο της εγκληματικότητας, που κορυφώνεται σε  
εθνοκτονία-γενοκτονία και θέτει σε άμεσο και διαρκή κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας, του κάθε 
πολίτη και της οικογένειας του.                                                                                                                                  
Επίσης Καταγγέλλω, καταμηνύω και καταδικάζω για προσχεδιασμό, απόπειρα και συνέργεια σε 
εθνοκτονία γενοκτονία, σε προδοσία κατά της χώρας και σε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος, τον 
όποιον με την σιωπή του ή με τις πράξεις του συνεργεί στην παράλειψη αυτή των διώξεων του 
εγκλήματος της προδοσίας που από το 2011 ανακοινώθηκε επίσημα από την έδρα της βουλής, ότι 
έχει σχηματιστεί  σχετική δικογραφία.  

Επίσης καταγγέλλω και καταδικάζω το κατοχικό, παράνομο στημένο και απαράδεκτο σκέλος των 
εθνικών εκλογών, όπου στα ψηφοδέλτια των οποίων παρανόμως εγκληματικά και δολίως βρίσκονταν 
ονόματα πολιτικών οι οποίοι κατηγορούνται επίσημα από την Ελληνική Δικαιοσύνη για εσχάτη 
προδοσία και άλλων πολιτικών ή υποψηφίων που οι οποίοι έχουν αποσιωπήσει και υποθάλψει την 
άνω δικογραφία εσχάτης προδοσίας.  

Δικαίωμα  Μήνυσης  κατά παντός Υπευθύνου.  
Ύστερα από όλα αυτά με την Δήλωση μας αυτή τόσο εγώ προσωπικά όσο και κάθε Έλληνας πολίτης 
μηνύουμε και καταγγέλουμε ενώπιον της Ελληνικής και,Διεθνούς Δικαιοσύνης  κάθε υπεύθυνο για 
την κατάλυση της Ελλάδος ως Ανεξαρτήτως Εθνική Κρατική Οντότητα  και την Εξόντωση, Υλική, 
Σωματική, Οικονομική, Πνευματική Εθνική Πολιτιστική, Εκκλησιαστική, Πνευματική του Ελληνικού 
Λαού. Αυτη την καταγγελία καλείται να κρίνει η Ελληνική Δικαιοσύνη Αυτεπαγκέλτως βάσει του 
Συντάγματος.  

https://youtu.be/KvYpD_ExgOI
https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/01/22/%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%258D%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25AF%25CE%25B1-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CE%25AD%25CF%2583%25CF%2587%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B7-%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF/
https://indobserver.gr/%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF/sos-%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25B4%25CF%2589%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B5-%25CE%25B7-%25CE%25B5%25CF%2583%25CF%2587%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B7-%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25BF%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CE%25B5%25CF%2586%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B5-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7-%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2583%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25B7-%25CE%25B7%25CE%25B4%25CE%25B7-%25CE%25BE%25CE%25B5%25CE%25BA%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B1%25CE%25BD-%25CE%25BF%25CE%25B9-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2584%25CF%2585%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25BD
https://indobserver.gr/%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF/sos-%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25B4%25CF%2589%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B5-%25CE%25B7-%25CE%25B5%25CF%2583%25CF%2587%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B7-%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25BF%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CE%25B5%25CF%2586%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B5-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7-%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2583%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25B7-%25CE%25B7%25CE%25B4%25CE%25B7-%25CE%25BE%25CE%25B5%25CE%25BA%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B1%25CE%25BD-%25CE%25BF%25CE%25B9-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2584%25CF%2585%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25BD
https://indobserver.gr/%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF/sos-%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25B4%25CF%2589%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B5-%25CE%25B7-%25CE%25B5%25CF%2583%25CF%2587%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B7-%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25BF%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CE%25B5%25CF%2586%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B5-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7-%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2583%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25B7-%25CE%25B7%25CE%25B4%25CE%25B7-%25CE%25BE%25CE%25B5%25CE%25BA%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B1%25CE%25BD-%25CE%25BF%25CE%25B9-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2584%25CF%2585%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25BD


Συγκεκριμένα Μηνύουμε πρωθυπουργούς, υπουργούς, βουλευτές και προέδρους της Δημοκρατίας 
που ευθύνονται με οιονδήποτε τρόπο θα κρίνει η Δικαιοσύνη για τις πράξεις Εσχάτης Προδοσίας που 
εκκρεμούν στην Ελληνική Δικαιοσύνη, όπως έχουμε αποδείξει στα προηγούμενα. Μηνύουμε επίσης 
κάθε άλλο Δημόσιο Λειτουργό, και κάθε Δημόσια Υπηρεσία, που έχουν συμπράξει εμμέσως η αμέσως 
σε πράξεις εγκληματικές κατά του ελληνικού λαού, σχετιζόμενες αμέσως η εμμέσως με την αρχική 
πράξη Εσχάτης Προδοσίας που συντελέσθηκε με τις Μνημονιακές Συμβάσεις στις αρχές της 
δεκαετίας του 2010.   Μηνύουμε επίσης πρόσωπα καθώς και αρχές Τοπικής Διοίκησης και όποιον 
άλλο που ευθύνονται για την παράνομη εγκατάσταση αλλοδαπών στην Ελλάδα και την παράνομη 
αλλοίωση και αντικατάσταση του ελληνικού πληθυσμού, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.  

Μηνύουμε ιατρικές επιτροπές, εθνικές επιτροπές φαρμάκων, ιατρικές ενώσεις και όσους άλλους 
ευθύνονται για την θανάτωση η την σωματική βλάβη κατά την περίοδο της δήθεν και καλά 
σκηνοθετημένης πανδημίας Ελλήνων πολιτών, είτε μέσω ανασφαλών ιατρικών πρωτοκόλλων, είτε 
μέσω μη επιστημονικά δικαιολογημένων και τεκμηριωμένων μέτρων εγκλεισμού αποστασιοποίησης 
μασκών, καθώς και μέσω υποχρεωτικών και επιστημονικά ανασφαλών εμβολίων.  

Μηνύουμε όσους είναι ηθικοί αυτουργοί θανάτων και αυτοκτονιών λόγω των απάνθρωπων 
οικονομικών μέτρων και των παράπλευρων απωλειών λόγω οικονομικής κατάρρευσης της Ελλάδος 
που πρεκλήθησαν είτε λόγω των επαίσχυντων Μνημονίων, είτε λόγω των μέτρων της δήθεν 
πανδημίας. Μηνύουμε 
Επίσης υπουργούς Τράπεζες και τραπεζικούς υπαλλήλους και διευθυντές τραπεζών  που ευθύνονται 
για την τεχνητή διόγκωση του έθνικού χρέους που οδήγησε στα μνημόνια όπως έχει δείξει ο Γιώργος 
Σαρρής. Μηνύουμε όσους εκ των λειτουργών της Δικαιοσύνης ευθύνονται για την εκκρεμούσα 
εκδίκαση του εγκλήματος-κακουργήματος της πράξης έσχατης προδοσίας των δανειακών 
συμβάσεων και της εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας, παραίτηση από την Διεθνή Ασυλία και 
παραβίασης των αρχών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  του ΟΗΕ, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς 
Δικαίου, αλλά και του ελληνικού Συντάγματος, όπως έχουμε περιγράψει στα προηγούμενα.  

Τα  ονόματα των πρώτων καταμηνυόμενων είναι γνωστά  και βρίσκονται εντός των τηρούμενων 
βιβλίων των εκλογικών καταλόγων όπου φαίνεται η κακουργηματική των συμμετοχή σε εκλογές 
κατεχόμενης χώρας (της Ελλάδας). Επίσης βάσει και του Άρθρου 136 ΠΚ (αλλά και του Άρθρου 4 
παρ. 3 του Συντάγματος) όπου χάνουν τα πολιτικά δικαιώματα και την Ιθαγένειά των σε περίπτωση 
που συνεργήσουν σε υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα.  

Καταγγέλλουμε και καταμηνύουμε  επίσης  την πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου, 
για συνέργεια σε εσχάτη προδοσία και για απόπειρα καθώς κατά την διάρκεια της περιόδου που 
διετέλεσε υπηρεσιακή πρωθυπουργός της χώρας (από τις 27 Αυγούστου 2015 έως τις 21 
Σεπτεμβρίου 2015) προκειμένου να νομιμοποιήσει την προδοσία και την κατοχή της χώρας από ξένες 
εχθρικές δυνάμεις, συνέχισε ενσυνείδητα, κακουργηματικά και με δόλο να συγκαλύπτει, να αποσιωπά 
και να υποθάλπει δικογραφία επίσημα ανακοινωμένη από την έδρα της Βουλής στις 24/11/2011 
(https://youtu.be/1y-jcsWcbnk), η οποία ισχύει σε βάρος 173 βουλευτών-πολιτικών, αν και γνώριζε η 
κυρία Β. Θάνου μέσω της από 11/08/2015 με αρ. πρωτ. 1016/92/266 επιστολής μας, ότι έχει 
διαπραχθεί παράλειψη διώξεων εσχάτης προδοσίας.    Αντί να ζητήσει άμεσα την άρση βουλευτικής 
ασυλίας όλων των κατηγορουμένων ή να παραπέμψει την δικογραφία στην τακτική Δικαιοσύνη ή 
ακόμη και σε στρατοδικεία, προκειμένου να εκδικαστεί, εκείνη από την θέση της υπηρεσιακής 
πρωθυπουργού, επέλεξε να συνεχίσει να αποσιωπά και να υποθάλπει την συγκεκριμένη δικογραφία, 
προσπαθώντας με την ΤΑΚΤΙΚΗ αυτήν της ΣΙΩΠΗΣ, να νομιμοποιήσει την προδοσία και την κατοχή 
στην Ελλάδα και να κατοχυρώσει συνταγματικά τον εχθρό. Δεδομένου ότι εχθρός, είναι ο 
οποιοσδήποτε τον συμφέρει η παράλειψη διώξεων του εγκλήματος της προδοσίας και η υπόθαλψη 
της εν λόγω ανακοινωθείσας από τη Βουλή δικογραφίας, καθώς επίσης εχθρός είναι ο οποιοσδήποτε 
τον συμφέρει και η υπό-θαλψη των όσων εγώ και οι συμπολίτες μου έχουμε καταθέσει εντός της 
Ιερής Δηλώσεως εφαρμογής του Άρθρου 120.Σ.  

Καταγγέλλουμε επίσης και  καταμηνύουμε και καταδικάζουμε για συνέργεια σε εθνοκτονία-
γενοκτονία και προδοσία κατά της χώρας, τον όποιον με την σιωπή του συνεργεί στην παράλειψη 
διώξεων του εγκλήματος της προδοσίας.  

https://youtu.be/1y-jcsWcbnk


Επίσης καταμηνύουμε  όλους, όσους διατέλεσαν πολιτικοί του Ελληνικού Κοινοβουλίου από τις 
24/11/2011 έως και σήμερα συμπεριλαμβανομένων και αυτών που την ίδια χρονική περίοδο 
διατέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας. Τους καταμηνύουμε για: εγκληματική παράλειψη άσκησης 
των εισαγγελικών καθηκόντων της Βουλής, στην εξέταση της δικογραφίας για εσχάτη προδοσία κατά 
των μελών της, που εκκρεμεί στην Βουλή από την 24/11/2011 (ΠΚ 239 παρ. #$) και συνέργειας, εκ 
παραλείψεως, σε εσχάτη προδοσία (ΠΚ 45, 46, 134, 120 παρ. 3 Σύνταγμα), κατά πλασματική συρροή 
υπέρ της τελευταίας.  

Για όλα αυτά και  στο όνομα του Συντάγματος ζητάμε από την Δικαιοσύνη να πράξει τα καθήκοντα 
της και να ασκήσει αυτεπάγγελτα διώξεις κατά όλων εκείνων που  ευθύνονται για τα ανωτέρω εθνικά 
εγκλήματα αλλά και κατά όλων όσων συμμετείχαν ως υποψήφιοι στις εκλογές μετά την 24η 
Νοεμβρίου του 2011, τους οποίους και εγώ καταμηνύω για: Δόλο, συνέργεια σε εσχάτη προδοσία, για 
απόπειρα νομιμοποίησης παράνομων εκλογών και νομιμοποίησης της κατοχής της χώρας από ξένες 
εχθρικές δυνάμεις, για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ειναι νόμιμο όσο και αν φαίνεται 
δύσκολο η ελληνική Δικαιοσύνη να ακυρώσει τις των εκλογές αυτές, καθώς όπως κι εσείς κ. 
Εισαγγελέα γνωρίζετε, διότι  διεξήχθησαν εν μέσω κατοχής και βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος 
και ότι εξ αυτού είναι άκυρες.  

Πέραν αυτών ζητάμε  να ενημερώσετε όλους τους εισπρακτικούς μηχανισμούς του κράτους καθώς 
επίσης και τις τράπεζες, ότι προσωρινά για όσο διάστημα τελεί η Πατρίδα υπό Συνταγματική 
ανωμαλία  και μέχρι να τελεσιδικήσει η εσχάτη προδοσία που εκρεμμοδικεί και να επανέλθει η 
συνταγματική ομαλότητα στη χώρα, να σταματήσουν να βεβαιώνουν φόρους ή οφειλές, ή να κάνουν 
έλεγχο κεφαλαίου στις καταθέσεις όλων των πολιτών  και σε εμας οι οποίοι σας έχουμε καταθέσει 
την εν λόγω  δήλωση εφαρμογής του άρθρου 120 και που επισήμως βρισκόμαστε σε διαρκή 
ετοιμότητα για την υπεράσπιση του Συντάγματος και την αποτίναξη της κατοχής της χώρας μας.  Σε 
αντίθετη περίπτωση οι όποιες τέτοιες ενέργειες εις βάρος των συμπολιτών μας θα αντιμετωπιστούν 
ακαριαία ως εχθρικές προς την πατρίδα και όπως το Άρθρο 120 επιτάσσει.  

Και επίσης σας ζητάμε να προχωρήσετε άμεσα σε αποφάσεις και σε ενέργειες οι οποίες αποβλέπουν, 
όχι στην τιμωρία των ενόχων τόσο, όσο στην απευθείας αποκατάσταση της τιμής και της 
αξιοπρέπειας των Ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, και προπάντων, στην αποκατάσταση της τιμής και 
της αξιοπρέπειας του Όρκου με τον οποίον οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν δεσμευθεί απέναντι σε μένα 
και τους συμπολίτες μου να φυλλάτουν την πατρίδα και τα σύνορά της και να μην εκτελούν εντολές 
κατηγορουμένων για εσχάτη προδοσία (δηλαδή, εντολές επίσημα αναξιόπιστων πολιτικών).  Και 
αυτό, προκειμένου να νομιμοποιηθούν οι συγκροτήσεις των δικαστηρίων ώστε να μπορούν έκτοτε να 
δικάζουν νόμιμα. Καθώς τώρα, ως έχει η κατάσταση, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να υποχρεούνται στην 
εκτέλεση εντολών οι οποίες προέρχονται από κατηγορούμενους από εσάς την Δικαιοσύνη για 
εσχάτη προδοσία ή από βουλευτές ήδη ενόχους για το κακούργημα της συγκάλυψης, αποσιώπησης 
και υπόθαλψης της εν λόγω δικογραφίας, η πατρίδα τελεί υπό επίσημη κατοχή.  

Διότι ζωντανό παράδειγμα-συνέπεια της εν λόγω παράλειψης διώξεων εσχάτης προδοσίας-
προδοσίας της χώρας, είναι η ακόλουθη νομιμοποίηση γενοκτονίας της χώρας την οποία σας  
αναφέρουμε ανάγλυφα ως μια ζωντανή απόπειρα νομιμοποίησης της γενοκτονίας του Λαού μας, 
συνέπεια της προδοσίας και της συνεχόμενης παράλειψης διώξεων. Εννοούμε πως γνωρίζοντας οι 
υποτελείς πολιτικοί ότι δεν θα διωχθούν και δεν θα καταδικαστούν από την Δικαιοσύνη προχώρησαν 
την Δευτέρα 14/01/2013 να νομιμοποιήσουν εθνοκτονία-γενοκτονία εναντίον των Ελλήνων.  
Συγκεκριμένα προχώρησαν εκ του ασφαλούς με κύρωση της ΠΝΠ (Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου) με την οποία υποθηκεύεται το Ελληνικό Κράτος στους δανειστές.(ΘΕΣΜΟΙ). Εφόσον 
κυρώθηκε η ΠΝΠ, το σύνολο της κρατικής περιουσίας της Ελλάδας τίθεται στη διάθεση των ξένων 
δανειστών σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η αποπληρωμή των δανείων και οι δανειστές θα 
έχουν τη δυνατότητα να κατάσχουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που κατέχει το Δημόσιο και η 
Τράπεζα της Ελλάδας.  

Η επίμαχη διάταξη είχε περιληφθεί στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ. 240/2012)που 
τροποποιεί τους κανόνες της δανειακής σύμβασης, και με αυτήν ορίζεται ότι  



(«ούτε το δικαιούχο κράτος μέλος, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε κανένα από τα αντίστοιχα 
περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας, 
κατάσχεσης-συντηρητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή 
διαδικασία σχετικά με τη σύμβαση τροποποίησης». 

https://www.dsa.gr/ψηφιακές-εκδόσεις-δσα/η-δανειακή-σύμβαση-μεταξύ-ελλάδας-κρατών-μελών-
ευρωζώνης-και-η-εθνική-μας-κυρι) )  

 Κακουργηματικά ενσωματώνεται δηλαδή στο εθνικό δίκαιο, όπως έχουν δείξει πολλοί νομικοί με 
κορυφαίο παράδειγμα τον διεθνούς κύρους έλληνα συνταγματολόγο καθηγητή Γεώργιο Κασιμάτη,  ο 
όρος πως όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Eλληνικού κράτους και τα πάσης φύσεως ιδιοκτησιακά 
δικαιώματα του υπόκεινται σε κατάσχεση. (https://youtu.be/Fgs4es1I_Ak), (https://youtu.be/
IvRNEU1sFG4), (https://youtu.be/ujVuiFnjm84), (https://youtu.be/IvRNEU1sFG4),  

Η κύρωση της παραπάνω ΠΝΠ, στις 14/01/2013, είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα και καταλύει το 
Δημοκρατικό Πολίτευμα της χώρας, καθόσον προσβάλλει ευθέως θεμελιώδεις αρχές, σύμφωνα με το 
άρθρο 134 παρ. 2 και 134α' -περ. (στ) Π.Κ.(https://www.lawspot.gr/node/264474) 

Σαφώς η αλλοίωση/κατάργηση/απενεργοποίηση του Πολιτεύματος αποτελεί  ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ 
που είναι ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4/2012 Γνωμ. Εισ.Α. 
(https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/pk/arthro-134-poinikos-kodikas-eshati-
prodosia), 
(https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/01/14/κατεπειγων-διαβάστε-και-κοινοποιήστ/), 
(https://justiceforgreece.wordpress.com/μηνύσεις-2/καταγγελία-εσχάτης-προδοσίας-και-αίτ/) 
κάθε αστυνομικό όργανο και οι ανακριτικοί υπάλληλοι έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ ΤΟΝ 
ΔΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ή  
ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΕΙΔΑΛΛΩΣ Ο ΛΑΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 
ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ / ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ θα πρέπει 
να εφαρμοσθεί "η υπ' αριθμ. 4/2012 Γνωμ.Εισ. Α.Π. και ΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ αφού ψήφισαν στις 14.01.2013 στη Βουλή των Ελλήνων 
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, με την κύρωση της 
ΠΝΠ.    

Βάσει όλων αυτών  
ΖΗΤΩ. Για την προστασία του Έθνους, των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών  και των 
δικαιωμάτων του Ελληνικού Λαού και ως έχων έννομο συμφέρον με την ιδιότητά μου ως Έλληνας 
πολίτης, ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ κατ' άρθρ. 243 ΚΠΔ και με γνώμονα πάντα το Αρθρο 120 του 
Συντάγματος, προκειμένου ΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΙ ΟΙ 
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΤΙΣ 14.01.2013, ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,  
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΝΠ(“Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου”), γεγονός που θεμελιώνει την κακουργηματική πράξη της 
Εσχάτης Προδοσίας.  

Επισημαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός της Χώρας, Υπουργοί και Υφυπουργοί εφόσον ψηφίσαν υπέρ της 
κύρωσης της παραπάνω ΠΝΠ με την βουλευτική τους ιδιότητα, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
υπ' αριθμ. 4/2012 Γνωμ.Εισ. Α.Π. και επομένως θα πρέπει να διαταχθεί η σύλληψη και αυτών. Διότι 
 1. Η κυριαρχία της χώρας παραχωρήθηκε από το 2010 όταν τέθηκε σε ισχύ η Δανειακή Σύμβαση. 
Σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο στο οποίο αυτή υπάγεται, αυτομάτως σε περίπτωση μη πληρωμής 
κάποιας οφειλής αρχίζει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της Ελλάδας, με αναγκαστική 
διαχείριση ή και κατασχέσεις. Η αναγκαστική διαχείριση άρχισε ήδη με την παραχώρηση της 
διοίκησης της χώρας στους δανειστές και τώρα ετοιμάζονται για τις κατασχέσεις καθώς οι πάντες 
ξέρουν ότι το χρέος της κυβέρνησης δεν είναι βιώσιμο και επίκειται στάση πληρωμών.  
2. Τα εγκλήματα που τελέστηκαν και τελούνται λόγω της δανειακής σύμβασης δεν αφορούν μόνο την 
εσχάτη προδοσία αλλά και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία των Ελλήνων σε 
εξέλιξη.     
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ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΩΣ  ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ,  ΖΗΤΑΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ 
ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ.                                                                                                                              
Επειδή οι διαχειριστές της εξουσίας και οι τράπεζες επωφελούμενοι της κατοχής της χώρας και της 
ανομίας που οι ίδιοι δημιούργησαν εν κοινή συναινέσει και ενσυνείδητα, έστησαν κατόπιν κατά των 
πολιτών την μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία, ώστε να φορτώσουν τον λαό με χρέος και με 
δικαιολογία το παράνομο- κατασκευασμένο χρέος, να μεταβιβάσουν την κρατική και ιδιωτική 
περιουσία στις εταιρείες των παγκόσμιων τοκογλύφων με συμβόλαια. Δηλαδή, ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΠΛΑ!   Διότι όπως έχει αποδείξει ο Γιώργος Σαρρής (https://eleftheria.com.gr/
αιτια-τησ-συστασησ/) Έδωσαν με ΦΕΚ συνολικά 258 δις ευρώ σε ομόλογα στις τράπεζες, για να 
πάρουν δάνεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να τα δώσουν στον κόσμο σε στεγαστικά 
δάνεια και κεφάλαια κινήσεως στις επιχειρήσεις, ( Ν.3723 κλπ.) αλλά με ΦΕΚ από την αρχή τους 
είπαν ότι αν δεν τα πληρώσουν οι τράπεζες θα μπουν στο δημόσιο χρέος να τα πληρώσει ο κόσμος !  

Ζητώ:  
α) Να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα στο Ελληνικό Δημόσιο                       
β) Να δώσουν αποζημίωση στους Έλληνες πολίτες για την απάτη και για ηθική βλάβη για την απάτη 
που έστησαν σε βάρος των αλλά και,για τις υλικές ζημίες που υπέστησαν τόσο το Ελληνικό Δημόσιο 
όσο και ο ελληνικός λαός εξαιτίας των αντισυνταγματικών διατάξεων υπέρ των τραπεζών.  

Ζητώ:  
α) Να δεσμευτούν άμεσα και μέχρι να τελεσιδικήσει η Εσχάτη Προδοσία τα ατομικά περιουσιακά 
στοιχεία στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων όλων όσων εμπλέκονται και όσων διετέλεσαν από 
τις 24/11/2011 έως και σήμερα στελέχη των τραπεζών και των πολιτικών που τέλεσαν βουλευτές, 
υπουργοί, πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Δημοκρατίας και των συμβούλων τους.  

β) Να παγώσουν τα δάνεια και οι δικαστικές ενέργειες των Τραπεζών και όλων των Δημοσίων 
Οργανισμών, Κρατικών Αρχών και Φορέων Εναντίον των Ελλήνων πολιτών, μέχρι να τελεσιδικήσει η 
εκδίκαση της Εσχάτης Προδοσίας και όλων των εγκλημάτων που καταγγέλλω.  Λόγω των ανωτέρω, 
δηλαδή της επίσημης κατοχής της χώρας από ξένες δανειακές δυνάμεις και της βίαιης κατάλυσης 
του Συντάγματος βρήκαν πρόσφορο έδαφος οι τραπεζίτες και οι πολιτικοί να συνεργήσουν σε 
οικονομική απάτη και υπεξαίρεση εις βάρος των Ελλήνων.  

 γ) Από σήμερα και μέχρι να τελεσηδικήσει η εν λόγω εσχάτη προδοσία που έχει από το 2011 
ανακοινωθεί από την έδρα της βουλής (https://youtu.be/1y-jcsWcbnk),αλλά και μέχρι την πλήρη 
επαναφορά της συνταγματικής ομαλότητας, της έννομης τάξης και της αποτίναξης της κατοχής της 
χώρας, καθίσταται επίσημα. εχθρός της πατρίδας ο οποιοσδήποτε εφαρμόζει νόμους 
αντισυνταγματικούς προπαγανδίζει υπέρ της αναθεωρήσεως ή αλλαγής του Συντάγματος .  

Κύριε Διοικητά, κ. Εισαγγελέα, ζητάμε να μας εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο επί  10 χρόνια τώρα 
δεν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για το έγκλημα της προδοσίας που εσείς η δικαιοσύνη 
σχηματίσατε σχετική δικογραφία εις βάρος των 173 βουλευτών – υπουργών, η οποία στις 24/11/2011 
ανακοινώθηκε από την έδρα της βουλής και καταγράφτηκε στα πρακτικά της ΛΕ' συνεδρίασης στην 
σελίδα 1985. Και παρακαλούμε για τις δικές σας νόμιμες και συνταγματικές ενέργειες, την απάντηση 
σας, την έμπρακτη βοήθειά σας και τις συμβουλές σας σχετικά με ότι αφορά τούτες τις επίσημες 
θέσεις μας και τις πράξεις μας που στοχεύουν στην αποτίναξη της κατοχής και στην επίτευξη της 
ομαλής λειτουργίας του Συντάγματος.  

Επίσης ζητάμε να λάβετε υπόψιν σας, οτι στο Άρθρο 87 παρ 2 Σ. (https://www.lawspot.gr/nomikes-
plirofories/nomothesia/syntagma-tis-ellados/arthro-87-syntagma-tis-ellados-anexartisia-ton) Oι 
δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους 
και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά 
κατάλυση του Συντάγματος. Και ότι στο 'Αρθρο 93(Διακρίσεις των Δικαστηρίων) Παρ 4,   (https://
www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-95/), Τα δικαστήρια 
υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα. 
Αγαπητοί Κύριοι ας γνωρίζουμε όλοι ως Έλληνες πολίτες ότι τούτη την περίοδο της βίαιης 
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κατάλυσης του Συντάγματος και παραχώρησης εθνικής κυριαρχίας σε ξένα οικονομικά κέντρα και 
διεθνείς δανειστές, αρμόδιο να κρίνουν την συνταγματικότητα των νόμων, σε περιόδους κατοχής και 
κατάλυσης του Συντάγματος είναι μόνον όσοι ενεργούν επισήμως κατά: Των αντισυνταγματικών 
νόμων Της προδοσίας, της κατοχής, του παράνομου εποικισμού  και της εν γένει κατάλυσης του 
Συντάγματος.  

Σύμφωνα με το  Σύνταγμα της Ελλάδας - Άρθρο 87 
(https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/syntagma-tis-ellados/arthro-87-syntagma-
tis-ellados-anexartisia-ton) 
1. Η δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές, που 
απολαμβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία. 
2. Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 
υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε 
καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση 
τουΣυντάγματος. 
3. Η επιθεώρηση των τακτικών δικαστών ενεργείται από δικαστές ανώτερου βαθμού καθώς και από 
τον Εισαγγελέα και τους Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, των δε εισαγγελέων από αρεοπαγίτες και 
εισαγγελείς ανώτερου βαθμού, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου. 
Σαφώς παρανομούν και Δεν είναι αρμόδια τα όσα δικαστικά όργανα που σιωπούν για την κατάλυση 
του Συντάγματος μας ή που αναγνωρίζουν την παράλειψη των διώξεων του εγκλήματος της 
προδοσίας ως νόμιμη και δεν αντιδρούν για την κακουργηματική αυτή παράλειψη.  Κύριε Διοικητά, κ. 
Εισαγγελέα. Είναι πολύ σημαντικό καθήκον και υποχρέωση σας προς την πατρίδα, να ενημερώσετε 
ΑΜΕΣΑ κάθε δικαστικό όργανο να μην προσπαθήσει να παρεμποδίσει ή να ανακόψει την άσκηση των 
καθηκόντων όλων των Ελλήνων πολιτών περί εκείνων όπως σας τα περιγράφω με το παρόν και που 
το Σύνταγμα σε συνθήκες κατάλυσης του επιβάλλει στον κάθε πολίτη. Δηλαδή, εάν το όργανο ΔΕΝ 
διαθέτει στοιχεία που βεβαιώνουν ότι έπραξα αντίθετα με τα όσα καταγγέλλω και καταδικάζω στο 
παρόν έγγραφο, να μην προσπαθήσει να μου προσάψει κατηγορίες για πιθανές παραβάσεις του 
νόμου, όπως πχ το ΑΡΘΡΟ 184ΠΚ ή οποιοδήποτε άλλο άρθρο ή νόμο του ΠΚ, διότι όπως ξέρετε, 
στην περίπτωση αυτή όπου το όργανο θα προσπαθήσει να με παρεμποδίσει δια του εκφοβισμού, θα 
υποπέσει στο κακούργημα της εχθρικής ενέργειας κατά του Συντάγματος και συνεπώς κατά της 
πατρίδος και θα υποχρεωθώ αφενός να κοινοποιήσω την προδοτική ενέργεια αυτή αλλά και το 
όνομα του κάθε εμπλεκόμενου δικαστικού ή αστυνομικού οργάνου στο πανελλήνιο, να δρομολογήσω 
τον ποινικό και πειθαρχικό έλεγχο εις βάρος τους και ταυτόχρονα να ενεργήσω εναντίον τους με 
ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ. Εξάλλου όλα όσα περιέχει η Δήλωσις αυτή και όλες οι ενέργειες μας για την αντίσταση 
μας σε πράξεις  κατάλυσης του Συντάγματος τα επιτάσσει το,ίδιο το Σύνταγμα με το,άρθρο 10. 

Άρθρο 10: (Δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές) (https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/
nomothesia/syntagma-tis-ellados/arthro-10-syntagma-tis-ellados-dikaioma-anaforas)                                                                                                        
1.Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Kράτους, να αναφέρονται 
εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες 
διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το 
νόμο.  
2. Mόνο μετά την κοινοποίηση της τελικής απόφασης της αρχής στην οποία απευθύνεται η 
αναφορά, και με την άδειά της, επιτρέπεται η δίωξη εκείνου που την υπέβαλε για παραβάσεις που 
τυχόν υπάρχουν σ’ αυτή.  
3. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και 
χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη 
προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης 
της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων 
συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως o νόμος ορίζει.  

Τέλος θέλω να σας επιστήσω την προσοχή σας βάσει και όσων έχουμε προηγουμένως περιγράψει  
ότι τα εγκλήματα κατά των πολιτών στη ΕΛΛΑΔΑ συνεχίζονται με τις καινούργιες πράξεις 
νομοθετικού περιεχομένου για τον εγκλεισμό των ΕΛΛΗΝΩΝ Πολιτών και την απαγόρευση 
κυκλοφορίας αλλά και τα υποχρεωτικά εμβόλια που επέβαλε και συμεχιζει να επιβάλλει η 
κυβέρνηση θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των πολιτών. Όλα αυτά είναι αντισυνταγματικά και 
κυρίως εγκληματικά γιατί καταπατούν κατάφωρα ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σύνταγμα αλλά και  το 
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ευρωπαϊκό και το διεθνές Δίκαιο, όπως δείξαμε προηγουμένως με αποτέλεσμα την αύξηση τως 
αυτοκτονιών και των ψυχολογικών προβλημάτων στους Έλληνες πολίτες και την εν γενει 
κατάρρευση της δημόσιας υγείας όπως έχουν δείξει διαπρεπείς Έλληνες και ξένοι επιστήμονες 
(https://youtu.be/j5NM2KM7tVI)
(https://www.brighteon.com/d9f65c93-42d9-4ca4-a1ec-102c0a085ad0)
 (https://www.diktyoellinismou.gr/diethnis-minisi-germanoi-dikigoroi/) 
 (https://www.diktyoellinismou.gr/porisma/).  
Στοιχεία που η Εισαγγελία αλλά και ο κάθε πολίτης και προπάντων όσοι υπηρετούν στα σώματα 
ασφαλείας σε περιόδους βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος, ζητούν αλλά και οφείλουν να 
γνωρίζουν.  
Επίσης να ενεργούν επ αυτών βάσει του Άρθρου 120 του Συντάγματος και προς την αποκατάσταση 
της ομαλής του λειτουργίας. 

α. Τόπος τέλεσης των κακουργημάτων.  
β. Χρόνος τέλεσης κακουργημάτων.  
γ. Ονόματα δραστών. 
Καθώς όπως άλλωστε και εκ των καθηκόντων σας απέναντι στο Σύνταγμα και στην πατρίδα κύριοι 
των σωμάτων ασφαλείας και κ. Εισαγγελέα, γνωρίζετε, πως εμείς   
ως Έλληνες  πολίτες, ένας ένας χωριστά και όλοι μαζί είμαστε υποχρεωμένοι από το ίδιο το 
Σύνταγμα να ενεργούμε ως  φυσικοί θεματοφύλακας του Συντάγματος και υπηρέτες της ομαλής 
λειτουργίας του πολιτεύματος. Για αυτό σας υπενθυμίζω και σας ζητώ, σε οποιαδήποτε τυχόν 
δικαστική υπόθεση εμπλέκομαι ή εμπλακώ μελλοντικά, να αναγνωρίζονται πρωτίστως οι επίσημες 
ενέργειες και θέσεις μου που σχετίζονται με τα όσα το Σύνταγμα μας επιβάλλει έτσι ώστε η έκβαση 
κάθε υπόθεσης που αφορά εμένα και τους συμπολίτες μου να προχωρά με γνώμονα την αποτίναξη 
της κατοχής από την χώρα μας και την επαναφορά της ομαλής λειτουργίας του Συντάγματος.  

Να συνεκδικάζονται δηλαδή με την Καταγγελία-Αναφορά-Ιερή Δήλωση και σύμφωνα με τους νόμους 
που συμφωνούν με το Σύνταγμα. Δηλαδή, σύμφωνα με το Άρθρο 120 του Συντάγματος. Σε 
διαφορετική περίπτωση, δηλαδή της υπόθαλψης, της σιωπής ή και δόλιας άλλης διαστρέβλωσης της 
κατεύθυνσης της υπόθεσης, πέραν του ότι οι συγκροτήσεις των δικαστηρίων θα στερούνται 
νομιμότητας, γνωρίζετε ότι όχι μόνον δεν είστε αρμόδιοι να ερμηνεύετε το Σύνταγμα αλλά και ότι 
διώκεστε από αυτό και όπως εκείνο σαφώς και ορισμένως προβλέπει. Καθώς και ο Άρειος Πάγος 
όπως ξέρετε έχει δια του Άρθρου 120 του Συντάγματος αναθέσει τις αρμοδιότητές του στον 
κυρίαρχο Ελληνικό λαό μέλος του οποίου είμαι και εγώ και κάθε Έλληνας πολίτης.  
Επίσης για κάθε δικαστική υπόθεση, καταγγελία ή νομική πράξη που αφορά εμένα ή που τυχόν θα 
προκύψει μελλοντικά, υπερασπιζόμενος το Σύνταγμα και την Νομιμότητα ζητώ εν ονόματι του 
Συντάγματος να ενσωματώνεται και να συνδικάζεται ως αναπόσπαστο κομμάτι τούτης της 
αναφοράς αναγγελίας που σας καταθέτω σήμερα, ειδάλλως υποχρεούμαι να μην αναγνωρίζω τις 
συγκροτήσεις των δικαστηρίων ως νόμιμες. Διότι  

α) όλες οι πράξεις μου αντίστασης υπέρ του Συντάγματος σχετίζονται άμεσα με την καταγγελία 
περί έσχατης προδοσίας η οποία εκκρεμεί ως κακουργηματική πράξη. 

β) εφόσον δεν μου απαντήσετε εντός του κατά τον νόμο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα εάν όσα 
εδώ καταγγείλω και καταμηνύω είναι αληθή ή ψευδή και είναι ή δεν είναι, σε συμφωνία με το 
Σύνταγμα,  

Τότε είναι νομικά προφανές και τεκμηριωμένο πως οι πράξεις αντίσταση μου υπέρ του 
Συντάγματος είναι εύλογες και τεκμηριωμένες και οδηγούν λογικά στην εκδίκαση των μαζί με την 
εκδίκαση της πηγαίας και αιτιώδους πράξης της έσχατης προδοσίας.   

Σημαντική επισήμανση 

ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΟΠΟΙΟΣ/Α ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10Σ (δικαίωμα αναφοράς προς τις Αρχές). 

https://youtu.be/j5NM2KM7tVI
https://www.brighteon.com/d9f65c93-42d9-4ca4-a1ec-102c0a085ad0
https://www.diktyoellinismou.gr/diethnis-minisi-germanoi-dikigoroi/
https://www.diktyoellinismou.gr/porisma/


Κ. Διοικητά, κ. Εισαγγελέα αποτελεί υπέρτατο καθήκον προς το Σύνταγμα και την πατρίδα και προς 
κάθε Έλληνα πολίτη να ενημερωθεί άμεσα κάθε δικαστικό όργανο ότι στην περίπτωση που κληθεί να 
ερευνήσει τυχόν αξιόποινες πράξεις που με αφορούν θα πρέπει προηγουμένως να διαθέτει 
αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα τεκμηριώνουν ότι: α) Δεν υπάρχει παράλειψη άσκησης διώξεων των 
υπαιτίων και υπόδικων του κακουργήματος της έσχατης προδοσίας. 
β) Δεν καταλύεται το Σύνταγμα. γ) Δεν τελεί υπό ξένη κατοχή με οποίο τρόπο η Ελλάδα.   δ) Να 
διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία ότι η έρευνα θα διεξαχθεί υπό συνταγματική ομαλότητα. ε) Να διαθέτει 
στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι δεν συγκάλυψε την εσχάτη προδοσία.  
Όλα τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία να μου τα γνωστοποιεί εγγράφως, εγκαίρως, και σε κάθε 
περίπτωση, πριν την ανάληψη της υπόθεσης. Και ότι σε περίπτωση που παρεκκλίνει από τα 
προαναφερθέντα καθ ́ οιονδήποτε τρόπο, να γνωρίζει ότι θα υποχρεωθώ να κινήσω την διαδικασία 
του πειθαρχικού ελέγχου, να κοινοποιήσω δημόσια την ενέργειά του αυτή, να την γνωρίζει κάθε 
Έλληνας, ώστε να ενεργήσει με κάθε μέσο όπως το Άρθρο 120 υποχρεώνει εμένα και τον κάθε 
Έλληνα πολίτη στην περίπτωση που ο πειθαρχικός έλεγχος δεν καταστεί δυνατός.  

Ασχέτως εάν Κε Εισαγγελέα κρίνετε την παρούσα αναφορά-καταγγελία μου ως αποδεκτή ή ως 
ανεπίδεκτη δικαστικής έρευνας, ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ή οποίος άλλος κρατικός Λειτουργός αν 
έχετε κάποια ένσταση, διαφωνία, ή παρατήρηση, επί των όσων αναφέρω και δηλώνω με το παρόν ότι 
από τώρα και στο εξής, βάσει των Συνταγματικών μου υποχρεώσεών θα τηρήσω, ΝΑ ΜΟΥ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ γραπτώς και αιτιολογημένα και εντός της προβλεπόμενης από το νόμο διορίας 
δηλαδή των 60 ημερών. 
Ομοίως αιτούμαι απάντηση για τα κάτωθι: 
1) Συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι η Ελλάδα τελεί υπό κατοχή; 
2) Συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι το Σύνταγμα καταλύεται; 
3) Να τοποθετηθείτε στα παρακάτω: 
α) Η παράλειψη άσκησης των διώξεων του εγκλήματος της εσχάτης προδοσίας είναι νόμιμη, 
Συνταγματική και φυσιολογική πατριωτική πράξη, ή όχι; 
β) Η παράλειψη άσκησης των διώξεων του εγκλήματος της εσχάτης προδοσίας αποτελεί κατοχή της 
χώρας ή όχι; 
4) Το Άρθρο 86Σ καλύπτει με ασυλία τους πολιτικούς όταν η κατηγορία σε βάρος τους είναι το 
κακούργημα της εσχάτης προδοσίας; 
Η μόνη περίπτωση παράτασης της ως άνω διορίας (60 ημέρες), την οποία αποδέχομαι, είναι όταν 
κάποιος διαπιστώσει και παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία τα οποία βεβαιώνουν ότι έπραξα 
αντίθετα των όσων δηλώνω με το παρόν ότι καταδικάζω και καταγγέλλω, ότι καταχράστηκα το 
παρόν με σκοπό να βλάψω συμπολίτες μου που εφαρμόζουν εμπράκτως το Άρθρο 120 του 
Συντάγματος και που ενεργούν με διαδικασίες κατατεθειμένες εγκαίρως και επισήμως όπως σαφώς 
και ορισμένως προκύπτουν από το παρόν έγγραφο. Προϋπόθεση σε αυτό είναι, ουδείς των 
εμπλεκομένων δημοσίων λειτουργών να μην έχει προβεί σε ενέργειες παρεμπόδισης του έργου που 
το Σύνταγμα επιβάλλει με το ακροτελεύτιο Άρθρο του το 120Σ.  Να μην έχει δηλαδή, καταγγελθεί για 
παρεμπόδιση, ή για απόπειρα παρεμπόδισης.  
  
  Σε περίπτωση που δεν διατυπωθεί αναλυτική και με σαφήνεια επί των όσων σας ζητώ να μου 
απαντήσετε έγγραφη αντίρρηση αλλά και ένσταση εναντίον μου εντός της προθεσμίας, δεσμεύεται 
αμετάκλητα ο κάθε αποδέκτης να τηρήσει πιστά τα όσα αναφέρονται εντός του παρόντος και 
σσυνεπώς ή οποιαδήποτε ενέργειά του εναντίον μου ή κατά της ιδιωτικής μου περιουσίας, θα την 
θεωρήσω ως οφείλω, άκρως εχθρική προς την πατρίδα όπως σαφώς και ορισμένως προβλέπεται από 
το άρθρο 120 παρ 4 του Συντάγματος.   

Δηλώνω επίσης ότι με την δήλωση μου αυτή και τον αγώνα μου υπέρ του Συντάγματος δεν 
εξυπηρετώ ουδένα ιδιοτελή ιδιωτικό ή πολιτικό ή κομματικό σκοπό, δεν υποκινούμαι ούτε εξυπηρετώ 
συμφέροντα κανενός παρά μόνον του Συντάγματος και του Κυρίαρχου Λαού. Δηλαδή των Πολιτών 
που τούτη την περίοδο κατοχής και βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος, οι δράσεις και οι 
δραστηριότητές τους, ξεκάθαρα και επίσημα εναρμονίζονται και συμμορφώνονται με τα όσα το 
Σύνταγμα επιβάλλει προς την επίτευξη της ομαλής του λειτουργίας και προς την αποτροπή της 
κατάλυσής του. 
Δηλώνουμε επίσης πως οι πολίτες δικαιούνται βάσει του Συντάγματος να ζητούν εξαίρεση δικαστών 
εάν συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι συνταγματικότητας.                                                                                         



Εξαίρεση Δικαστή – Διαδικασία  κατ΄άρθρο 87 παρ. 2 Σ. 
Oι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους 
νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί 
κατά κατάλυση του Συντάγματος. Και ότι στο 'Αρθρο 93: (Διακρίσεις των Δικαστηρίων) Παρ 4. Τα 
δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το 
Σύνταγμα, καθώς οι συγκροτήσεις των δικαστηρίων  στερούνται νομιμότητας.  
                                                                                                                                                                                          
Αίτηση. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε ακριβές αντίγραφο της παρούσας αναφοράς μου προς της 
υπηρεσία σας, διότι αφενός έχω έννομο συμφέρον επειδή η Ελλάδα κινδυνεύει, τελεί υπό κατοχή, 
συντελείται γενοκτονία του Ελληνικού Λαού και το Σύνταγμα καταλύεται βιαίως, αφετέρου και 
κυρίως το χρειάζομαι άμεσα για να το χρησιμοποιήσω προς την αποτροπή της κατάλυσης του 
Συντάγματος, την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.   

ΜΕΤΑ  ΤΙΜΗΣ 

___________________(Τόπος, ημερομηνία) 

Ο/Η Εγκαλών/ούσα 




