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ΔΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΓΙΟΤ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΠΑΗ ΑΡΥΗ 

ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 120 ΣΟΤ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ 

ΜΗΝΤΣΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ 

ΑΠΔΙΛΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ – ΓΗΛΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΟΡΦΩΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ 

ΤΟΥ/ΤΗΣ 

Όνομα.: ...............................Επώνσμο.: ..........................Όν. Πατρός.: .............. 

Όν. Μητρός.: ..................Διεύθσνση:.........................Τ.Κ………..τηλ…………….. 

ΚΑΣΑ 

Τοσ Διεσθσντή της …….. ΔΟΥ΄………………………… , όλων των Προϊσταμένων τοσ 

καταστήματος, ΚΑΘΩ και ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ,ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΡΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ …… Δ.Ο.Υϋ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗΣ ΑΧΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. 

Και των   ................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Για απόπειρα και Συνζργεια ςε : 

Βίαιθ κατάλυςθ του Συντάγματοσ, εςχάτθ προδοςία, τζλεςθ γενοκτονίασ και ςε 

καταπάτθςθ ανκρωπίνων δικαιωμάτων.! 

ΑΝΑΦΟΑ – ΑΝΑΓΓΕΛΕΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ - ΡΟΣ:ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.................................ΡΟΣ ΡΑΣΑ ΑΜΟΔΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ και ΑΧΗ ,ΤΟΝ ΑΜΟΔΙΟ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, ΡΟΣ ΠΛΑ ΤΑ Σϊματα Αςφαλείασ, Λιμενικό Σϊμα, προσ τον 

κάκε Ρολίτθ, προσ πάςα εκνικι και διεκνι αρχι  ανκρωπίνων δικαιωμάτων. τον Ο.Η.Ε και πάςα ενδιαφερόμενθ διεκνι 

αρχι ΒΑΣΕΙ των ΑΘΩΝ 36 και 40 του ΚΩΔΙΚΑ ΡΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,45,46,134,135,136,137,138,139,140,141,142 του 

ΡΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ  και του ΑΘΟΥ 120 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΡΕΙΓΟΝΤΩΣ: 

Ρροσ και δια του Αςτυνομικοφ Τμιματοσ................................................................................ 

Υπόψιν όλων αξιωματικϊν και του διοικθτι κ....................................................................... 

Ημερομθνία : ..../......./ 2021 (ζκδοςθ εγγράφου 27-2-2021) 

ΘΕΜΑ: 
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Η ΥΡΟΧΕΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΡΟΥ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΩΣ ΟΙ ΤΩΙΝΕΣ, ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ 

ΕΡΙΒΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΡΟΛΙΤΗ ΜΕ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.  

ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΕΝΕΓΩ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ ΚΑΤΑ ΟΡΟΙΟΥΔΗΡΟΤΕ ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΩ ΟΤΙ ΡΟΣΡΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ 

ΝΑ ΑΝΗΘΩ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΡΛΗΩΜΗΣ 'Η ΟΦΕΙΛΗΣ ΡΟΣ ΤΗΝ ΡΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΜΕ ΡΩΤΟΒΟΥΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΚΟΥΓΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ 

ΡΟΔΟΣΙΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ (ςελίδα.... του ςχετικοφ 1 και.....ςειρζσ από κάτω προσ τα πάνω) ΔΑΡΑΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΝΔΥΟΝΤΕ 

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΣΕ ΒΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.! 

Η Αναφορά - Διλωςθ τοφτθ υποβάλλεται πρωτίςτωσ προσ το Αςτυνομικό τμιμα................................... 

Ρροκειμζνου ο Διοικθτισ κ.............................................. και όλοι οι Αξιωματικοί του τμιματοσ να λάβουν γνϊςθ του 

περιεχομζνου τθσ, ϊςτε να διαπιςτϊςουν και οι ίδιοι, ότι οφείλουν να μου προςφζρουν απρόςκοπτα και βάςει του όρκου 

που ζδωςαν προσ το Σφνταγμα, τθ βοικεια τουσ ςτθν περίπτωςθ που χρειαςτεί να ενεργιςω αυτοδικϊντασ βάςει του 

Άρκρου 120Σ κατά όςων προςπακοφν να καταλφςουν το Σφνταγμα με τθ βία, ι ακόμα να παρεμποδίςουν το ζργο που το 

Σφνταγμα όταν καταλφεται, επιβάλλει ςτουσ πολίτεσ προκείμενου να αποκαταςτακεί θ ομαλι του λειτουργία. 

Κυρίεσ, Κφριοι. Η οριηόμενθ εν καιρϊ κατοχισ δια του άρκρου 120 παρ. 2 και 4 ωσ κεμελιϊδθσ νομικι υποχρζωςθ όλων των 

Ελλινων αποτελεί μία υποχρζωςθ εναςκιςεωσ Κακικοντοσ μζχρι αυτοκυςίασ, για τθν προςταςία του Συντάγματοσ, τθσ 

πατρίδασ και τθσ ελευκερίασ. Μια υποχρζωςθ με αυξθμζνθ νομικι ιςχφ που δεν μπορεί να ανακοπεί από καμία μορφι 

εξουςίασ και καμία διάταξθ, νόμο.  

Σαν δθμόςιοι υπάλλθλοι τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ ςασ αναφζρονται ρθτά ςτο νόμο 3528 του 2007, ςτο ΦΕΚ Αρ. 

Φφλου 26 τθσ 9-2-2007 Τεφχοσ Ρρϊτο. Στο μζροσ Β που αφορά τισ Υποχρεϊςεισ τουσ Ρεριοριςμοφσ τα Κωλφματα και τθν 

Αςτικι Ευκφνθ ςασ αναφζρονται επί λζξθ τα κάτωκι : 

Άρκρο 24. Ο υπάλλθλοσ είναι εκτελεςτισ τθσ κζλθςθσ του κράτουσ, υπθρετεί μόνο το λαό και οφείλει πίςτθ ςτο Σφνταγμα 

και αφοςίωςθ ςτθ Ρατρίδα και τθ Δθμοκρατία. 

Άρκρο 25.1.  Ο υπάλλθλοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του και τθσ Συνταγματικότθτα των 

υπθρεςιακϊν του ενεργειϊν. 2. Ο υπάλλθλοσ οφείλει να υπακοφει ςτισ διαταγζσ των προϊςταμζνων του. Πταν όμωσ εκτελεί 

διαταγι τθν οποία κεωρεί παράνομθ οφείλει πριν τθν εκτελζςει, να αναφζρει εγγράφωσ τθν αντίκετθ γνϊμθ του και να 

εκτελζςει τθν διαταγι χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ. Η διαταγι δεν προςκτάται νομιμότθτα του ότι ο υπάλλθλοσ οφείλει να 

υπακοφςει ςε αυτιν. 3. Αν θ διαταγι είναι προδιλωσ αντιςυνταγματικι ι παράνομθ, ο υπάλλθλοσ οφείλει να μθν τθν 

εκτελζςει και να το αναφζρει χωρίσ αναβολι. 4. Αν ο υπάλλθλοσ ζχει αντίκετθ γνϊμθ  για εκτελοφμενθ ενζργεια, για τθν 

οποία είναι αναγκαία θ προςυπογραφι ι θ κεϊρθςθ του, οφείλει να τθν διατυπϊςει εγγράφωσ για να απαλλαγι από τθν 

ευκφνθ. Εάν το παραλείψει, κεωρείται ότι προςυπζγραψε ι κεϊρθςε. 

Ωσ εκ  τοφτου, αν ο υπάλλθλοσ ζχει αντίκετθ γνϊμθ για εντελλόμενθ ενζργεια για τθν οποία είναι αναγκαία θ προςυπογραφι 

ι  θ κεϊρθςθ του, οφείλει να τθ διατυπϊςει εγγράφωσ για να απαλλαγεί από τθν ευκφνθ. Επειδι όμωσ οι διαταγζσ-

εγκφκλιοι που από τισ 24/11/2011 ζωσ και ςιμερα δίνονται προσ τθν υπθρεςία ςασ, προσ ελεγκτικοφσ και ειςπρακτικοφσ 

μθχανιςμοφσ αλλά και ςε άλλεσ υπθρεςίεσ προζρχονται από αναξιόπιςτεσ και κατθγοροφμενουσ εςχάτθσ προδοςίασ (βλζπε 

ςχετικό 1 ςελ 7),ο υπάλλθλοσ και το όργανο ςτο εξισ και ζωσ ότου  τελεςιδικιςει θ εςχάτθ προδοςία και επανζλκει θ 

ςυνταγματικι ομαλότθτα ,οφείλει προθγουμζνωσ να εξετάηει τισ κατοχικζσ διατάξεισ που εφαρμόηει ςε υποκζςεισ που 

ςχετίηονται με εμζνα ι τουσ ςυμπολίτεσ μου που οι οποίοι ςασ κατακζςαμε εγκαίρωσ και εκπρόκεςμα τθν Ιερά Διλωςθ τθσ 

εφαρμογισ του Άρκρου 120 (ςχετικό 1)  αλλά και τα αποδεικτικά ςτοιχεία που καταδεικνφουν τον ζκτοτε κακθμερινό, 

ζμπρακτο, δφςκολο και επικίνδυνο ιερό εκείνο αγϊνα μασ(ςχετικό 2).Και να κρίνει το ίδιο το όργανο αν τισ κεωρεί 

αντιςυνταγματικζσ. Εάν δθλαδι θ διαταγι- εγκφκλιοσ ςχετίηεται με τθν κατάλυςθ του Συντάγματοσ και τθν προδοςία τθσ 

χϊρασ και αναλόγωσ τθν περίπτωςθ, να μθν εκτελεί και να τθν καταγγείλει κάνοντασ αν κζλει και χριςθ τθσ Ιεράσ Δθλϊςεωσ 

που ςασ κατακζτω (ςχετικό 1). 

Κφριοι 
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Με τθν παροφςα αναφορά ςασ ενθμερϊνω για τα εξισ : 

α. Τελοφμε υπό εχκρικι κατοχι 

β. Πτι το Σφνταγμα απ τισ 24/11/2011 καταλφεται βιαία κατ επανάλθψθ και κατ εξακολοφκθςθ. 

γ. Πτι εισ βάροσ τθσ υπθρεςίασ ςασ, τθσ πατρίδασ, τθσ δικαιοςφνθσ και του Συντάγματοσ ζχει διαπραχκεί κακουργθματικά, 

παράλειψθ διϊξεων του εγκλιματοσ τθσ Εςχάτθσ Ρροδοςίασ. Σασ γνωςτοποιοφμε με τα ςχετικά 1 & 2, όπωσ άλλωςτε 

οφείλετε εκ των κακθκόντων ςασ ιδθ να γνωρίηετε, ότι: 

Το ίδιο  το Σφνταγμα λόγω των επίςθμων κζςεων μασ και τθσ διαρκοφσ ετοιμότθτασ μασ απζναντι ςτθν υπεράςπιςθ του, μασ 

ανακιρυξε ακαριαία και προςωρινά, ωσ νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου κακιςτϊντασ μασ αρμόδιουσ για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ υπζρ του εχκροφ κατάςχεςθσ ακινιτων και λοιπόν περιουςιακϊν ςτοιχείων δικϊν μασ ι ςυμπολιτϊν μασ 

που οι οποίοι είτε από αμζλεια είτε από φόβο δια τθσ απραξίασ των και ςιωπθρά ςυνζργθςαν ςτθν παράλειψθ διϊξεων 

εςχάτθσ προδοςίασ και ςτθν απόπειρα νομιμοποίθςθσ τθσ ξζνθσ κατοχισ ςτθν χϊρα μασ.  

Ππωσ γνωρίηετε ςε περιόδουσ κατοχισ όπωσ είναι ετοφτθ που διανφουμε τϊρα ςτθν Ελλάδα, οι ςυγκροτιςεισ των 

δικαςτθρίων αλλά και όλεσ οι κρατικζσ και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με υποκζςεισ που αφοροφν πολίτεσ οι οποίοι 

εκτελοφμε τισ υποχρεϊςεισ μασ ωσ προσ ςτα όςα το Σφνταγμα επιβάλει ςε όλουσ μασ ςε περιόδουσ κατάλυςθσ του, 

ςτεροφνται νομιμότθτασ  και οφείλετε προςωρινά αφενόσ να μθν εκτελείτε τισ δικαςτικζσ αποφάςεισ οι οποίεσ αφοροφν 

βάρθ ςε τίτλουσ ιδιοκτθςίασ Ελλινων πολιτϊν ι πρόςτιμα και ιδίωσ πολιτϊν που ςασ ζχουν κατακζςει ζγγραφα ανάλογα του 

παρόντοσ και που αποδεικνφεται ότι εφαρμόηουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ απζναντι ςτο Άρκρο 120 του Συντάγματοσ , 

αφετζρου , να είςτε απόλυτα ςυνεργάςιμοι.  

Σασ ενθμερϊνουμε ότι μεταξφ των κακουργθματικϊν και αντιςυνταγματικϊν νομοκετθμάτων που ζχουν ςκοπό οι πολιτικοί 

να ψθφίςουν είναι και θ κατάςχεςθ τθσ κάκε ιδιωτικισ-δθμόςιασ περιουςίασ.   

Σασ ενθμερϊνω επίςθσ όπωσ άλλωςτε και εςείσ γνωρίηετε, ότι θ υπό ξζνθ εχκρικι κατοχι ελλθνικι βουλι και θ δωςίλογθ 

κυβζρνθςθ (ςχετικό 1), βίαια και υπό τθν απειλι των καταςχζςεων υποχρεϊνει ζμεναν και τουσ ςυμπολίτεσ μου ςε 

δυςβάςταχτουσ , παράνομουσ και αντιςυνταγματικοφσ φόρουσ ςε ζνα δολίωσ καταςκευαςμζνο και υποτικζμενο χρζοσ το 

οποίο το δθμιοφργθςαν οι τραπεηίτεσ ςυνωμοτϊντασ με όλουσ τουσ πολιτικοφσ και εκμεταλλευόμενοι τθν κατοχι τθσ χϊρασ 

και τθν βίαιθ κατάλυςθ του Συντάγματοσ, (βλζπε ςχετικό 1) φορτϊνοντασ το ςτον Ελλθνικό λαό και οδθγϊντασ από το 2010 

ζωσ και ςιμερα ςχεδόν 50.000 και πλέον ανκρϊπουσ ςτθν αυτοκτονία από απόγνωςθ, -ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ 

Αςτυνομίασ. Γεγονότα - που λόγω τθσ κατοχισ όλα τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ ωσ όργανα του εχκρικοφ πλζον, 

ςυγκαλφπτουν και αποςιωποφν παραποιϊντασ τα πραγματικά παραςτατικά και ςτοιχεία. 

Σασ γνωςτοποιϊ και επιςιμωσ όπωσ άλλωςτε οφείλατε ιδθ και εςείσ να γνωρίηετε προ καιροφ, τα πραγματικά περιςτατικά 

που προςδιορίηουν το προδοτικό ςχζδιο εγκακίδρυςθσ τθσ κατοχισ ςτθν χϊρα, όπωσ περιγράφονται εντόσ των ςχετικϊν 

εγγράφων 1 & 2  που ςασ επιςυνάπτω ςυνοδευτικά και ωσ αναπόςπαςτα τοφτθσ τθσ ανοιχτισ και φψιςτθσ Εκνικισ  - 

Ανκρωπιςτικισ ςθμαςίασ και ανάγκθσ επιςτολισ, για να γνωρίηετε επίςθμα πλζον αυτά τα γεγονότα που διαδραματίηονται 

εντόσ τθσ χϊρασ τα οποία όπωσ άλλωςτε οφείλατε ωσ πολίτεσ με εκλογικά δικαιϊματα να γνωρίηετε. Επίςθσ ςασ γνωςτοποιϊ 

και τισ υποχρεωτικζσ από το Σφνταγμα ενζργειεσ που εγϊ όπωσ και χιλιάδεσ ςυμπολίτεσ μου ζχω προβεί και που πρόκειται να 

προβϊ, προκειμζνου να αποτρζψω τθν γενοκτονία που ςυντελείται, τθν ςυνεχιηόμενθ προδοςία  τθσ χϊρασ μασ, τθν 

διαςφάλιςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και προπάντων τθν επαναφορά τθσ ομαλισ λειτουργίασ του Συντάγματοσ. 

Κφριοι/εσ. 

Ζχοντασ κι εςείσ πλζον πλιρθ  επίγνωςθ τθσ κατάςταςθσ, που επικρατεί ςτθ χϊρα (ςχετικά 1 & 2 ), ςασ καλοφμε εν ονόματι 

του Συντάγματοσ και τθσ πατρίδασ, να ςζβεςτε το άρκρο 120 του Συντάγματοσ και εμάσ τουσ πολίτεσ που το εφαρμόηουμε 

και ενεργοφμε προσ τθν αποτίναξθ τθσ κατοχισ, τθν διαςφάλιςθ του δθμοςίου και του Εκνικοφ ςυμφζροντοσ και τθν 

επαναφορά τθσ ομαλισ λειτουργίασ του Συντάγματοσ.  
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ΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΤΕ ΣΗΜΕΑ, τοφτθ τθν ανοιχτι επιςτολι αναφορά αίτθςθ μου μαηί και τα ςχετικά 1 & 2 ΩΣ ΑΝΑΡΟΣΡΑΣΤΟ 

ΚΟΜΜΑΤΙ τθσ υπάρχουςασ ακίνθτθσ περιουςίασ μου (τίτλοι ιδιοκτθςίασ και κυριότθτασ), όπωσ επίςθσ και τθσ όποιασ 

περιουςίασ αποκτιςω μελλοντικά κακϊσ όπωσ διαπιςτϊνετε ςτα ςχ. 1 & 2, τα οποία ζςοδα μου αλλά και τα ακίνθτα τα 

διακζτω και τα χρθςιμοποιϊ για τισ ανάγκεσ των υποχρεϊςεων που το ςφνταγμα επιβάλει προσ τθν επαναφορά τθσ ομαλισ 

του λειτουργίασ και για τθν απελευκζρωςθ τθσ Ρατρίδασ. 

Σασ ηθτϊ ΝΑ ΑΡΑΛΕΙ ΨΕΤΕ προςωρινά (και ζωσ ότου επανζλκει θ ςυνταγματικι ομαλότθτα και τελεςιδικιςει θ επίςθμα από 

τθν βουλι ανακοινωμζνθ δικογραφία εςχάτθσ προδοςίασ (ςχετικό 1),με ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ όλα τα τυχόν βάρθ 

(υποκικεσ ,προςθμειϊςεισ ,καταςχζςεισ, )ςε τίτλουσ ιδιοκτθςίασ ακινιτων μου αλλά και ςε όλων όςων πράξαμε τα ιερά 

κακικοντα μασ προσ τθν Ρατρίδα και το Σφνταγμα (ςχετικό 1&2). 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ κα κεωρθκείτε εκ του Συντάγματοσ  φυςικόσ - θκικόσ αυτουργόσ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΟΣ ΣΕ ΒΙΑΙΗ 

ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΣΧΑΤΗ ΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΤΕΤΟΙΟΙ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΤΕΙΤΕ ΑΡΟ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΣΥΜΡΟΛΙΤΕΣ ΜΟΥ.  

Κακϊσ επίςθσ οφείλετε να ςταματιςετε προςωρινά και ζωσ ότου θ πατρίδα απαλλαχτεί από τθν κατοχι να μου επιβεβαιϊνετε 

πρόςτιμα ι βάρθ ςτουσ τίτλουσ ιδιοκτθςιϊν  μου.Ενϊ κάκε διαφορετικι ενζργεια ςασ πζραν των άνω κα αποτελεί μεταξφ των 

άλλων ΚΑΙ ΡΑΕΜΡΟΔΙΣΗ ςτο ζργο που το Σφνταγμα όταν καταλφεται     επιβάλει ςτον κάκε πολίτθ ΚΑΙ    Η ΡΑΞΗ ΣΑΣ ΑΥΤ           Η       
θα  ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΤΕΙ  ωσ ενζργεια βίαιθσ κατάλυςθσ του Συντάγματοσ και εχκρικι προσ το ίδιο το Σφνταγμα και τθν Ρατρίδα 

και  κα αντιμετωπιςτείτε από τουσ πολίτεσ ακριβϊσ όπωσ το Σφνταγμα μασ επιτάςςει ςε καιροφσ βίαιης κατάλυσης του.

ΕΡΕΙΔΗ 

Εςείσ τοφτθ τθ περίοδο κατοχισ ςυνεχίηετε αντιςυνταγματικά - αντεκνικά και για λογαριαςμό του εχκροφ και ςε καιρό που 

αντιςτζκομαι για το Σφνταγμα  και τθν πατρίδα να με ελζγχετε επιβάλλοντασ μου τθν εφαρμογι των κατοχικϊν νόμων και να 

με απειλείτε με παντόσ τφπου αντιςυνταγματικζσ και κατοχικζσ κυρϊςεισ (καταςχζςεισ, άρνθςθ επίδοςθ φορολογικισ 

ενθμερότθτασ κ.λ.π), ςασ ενθμερϊνω οτι προςωρινά και μζχρι θ εςχάτθ προδοςία που θ οποία εκρεμμοδικεί  (βλζπε ςχετικό 

1 και 2), ςταματϊ να πλθρϊνω οποιαδιποτε οφειλι προσ το δθμόςιο και να αναγνωρίηω τθν υπθρεςία ςασ ωσ νόμιμθ.  

Ενϊ ςε περίπτωςθ που προβείτε ςε οποιεςδιποτε νομότυπεσ ενζργειεσ εναντίον μου για τυχόν εκκρεμείσ υποχρεϊςεισ, 

πρόςτιμα και χρζθ μου (όπως ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΝΦΙΑ, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ κτλ) προσ το δθμόςιο τα οποία 

δθμιουργικθκαν εν καιρό κατοχισ και κατά τθ διάρκεια τθσ επαναλαμβανόμενθσ παράλειψθσ διϊξεων του εγκλιματοσ τθσ 

εςχάτθσ προδοςίασ (βλζπε ςχ. 1), ΔΗΛΑΔΗ    ΑΠΟ    ΤΗΣ 24/11/2011 ζωσ και ςιμερα ,οι ενζργειεσ αυτζσ κα κεωρθκοφν εχκρικζσ 

προσ τθν πατρίδα και κα αντιμετωπιςτοφν αναλόγωσ και όπωσ το άρκρο 120 μου επιβάλλει να πράξω. 

Σασ γνωρίηω ότι : Συνεχίηω να αςκϊ το επάγγελμα μου ι οποιοδιποτε άλλο επικερδζσ επάγγελμα προκφψει προσ 

εξοικονόμθςθ πόρων των οποίων τα κζρδθ ςτο εξισ κα διακζτω προσ όφελοσ του ιεροφ αγϊνα και τθσ αντίςταςθσ που θ 

ακροτελεφτια διάταξθ του Συντάγματοσ (άρκρου 120 ) επιβάλλει ςτον κάκε πολίτθ ,και ότι ο όποιοσ εκ μζρουσ ςασ ( εντόσ τθσ 

εν λόγω περιόδου βίαιθσ κατάλυςθσ του Συντάγματοσ )ζλεγχοσ ,ςε επαγγελματικό ι και ιδιωτικό χϊρο ι ακόμα και ςε 

μεταφορικό όχθμα που εγϊ χρθςιμοποιϊ και διαχειρίηομαι και τα οποία είναι επιταγμζνα από τθν πατρίδα και το Αρκρο 120 

του Συντάγματοσ ,κα αποτελεί ςτο εξισ εχκρικι ενζργεια κατά τθσ πατρίδασ και ςυνζργεια ςε βίαιθ κατάλυςθ του 

Συντάγματοσ. 

Ρεριμζνω δε από εςάσ και τθν υπθρεςίασ ςασ τθν οποία και επιτάςςω να μου παρζχεται τθν ςυνδρομι ςασ προσ τθν 

διευκόλυνςθ τοφτου του ζργου και τθσ αντίςταςθσ που το Σφνταγμα αυτιν εδϊ τθν περίοδο βίαιθσ κατάλυςθσ του επιβάλλει 

ςε όλουσ μασ ,παρζχοντασ μου απρόςκοπτα τθν βοικεια ςασ ,άμεςα και οπότε τθν ηθτιςω και προπάντων να μου παρζχετε 

τυχϊν πιςτοποιθτικά ,να αποδίδετε φορολογικι ενθμερότθτα ι οτιδιποτε άλλο ςχετικό των αρμοδιοτιτων ςασ. 

Κακϊσ, εγϊ, θ οικογζνεια μου και πάρα πολλοί ςυμπολίτεσ μου ,επιςιμωσ και εμπράκτωσ πράττουμε τα όςα το Άρκρο 120 

του Συντάγματοσ επιτάςςει ςτον κάκε πολίτθ να πράξει αυτιν τθν κατοχικι περίοδο ,προσ τθν επίτευξθ τθσ ομαλισ του 

λειτουργίασ και αντιςτεκόμαςτε ζμπρακτα για τθν απελευκζρωςθ τθσ πατρίδασ (ςχετικά 1&2 )-Ιερι Διλωςθ Ενεργοποίθςθσ 

και εφαρμογισ του Άρκρου 120. 
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Και προπάντων ακολουκϊ πιςτά ,τθν υπζρ του λαοφ και του Ζκνουσ ςυνεχόμενθ και επιβεβλθμζνθ από το Σφνταγμα 

αντίςταςθ που κακθμερινά προβάλλω με οποιοδιποτε μζςο διακζτω ,αφιερϊνοντασ χρόνο ,ΧΗΜΑ .ΙΣΚΟ,(ςχετικό 2).Πταν 

απελευκερωκεί θ πατρίδα και ξεκινιςουν διϊξεισ για τθν εςχάτθ προδοςία που εκρεμμοδικεί και επανζλκει θ ςυνταγματικι 

ομαλότθτα ,τότε και μόνον τότε κα αρχίςω να είμαι και πάλι ςυνεπισ ςτισ φορολογικζσ μου υποχρεϊςεισ όπωσ ςυνικιηα να 

είμαι ανελλιπϊσ ωσ ζντιμοσ και νομοταγισ Ζλλθνασ Ρολίτθσ. 

Σασ επιςυνάπτω : 

Σχετικό 1 : Ιερι Διλωςθ ενεργοποίθςθσ και εφαρμογισ του Άρκρου 120 και καταγγελία κατά των εισ βάροσ του λαοφ και 

του Ζκνουσ διαπραχκζντων κακουργθμάτων.!!!!!!!! 

Α. Τθσ βίαιθσ κατάλυςθσ του Συντάγματοσ 

Β. Τθσ από 24/11/2011 και ζκτοτε ,κακουργθματικισ παράλειψθσ διϊξεων του εγκλιματοσ τθσ εςχάτθσ προδοςίασ και τθσ 

καταπάτθςθσ του Πρκου. 

Γ. Τθσ από κοινοφ απόπειρασ με δόλο και πρόκεςθ των πολιτικϊν και του κάκε υπεφκυνου ,να προχωριςουν ςε αλλαγι 

και ανακεϊρθςθ του Συντάγματοσ κατεχόμενθσ Χϊρασ (τθσ Ελλάδασ). 

Δ. Τθσ εκ μζρουσ των πολιτικϊν και κάκε υπεφκυνου απόπειρασ νομιμοποίθςθσ τθσ κατοχισ ςτθν Χϊρα ,τθσ εκχϊρθςθσ 

εκνικισ κυριαρχίασ ,τθσ τζλεςθσ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ του Ελλθνικοφ Λαοφ και του διαμελιςμοφ τθσ χϊρασ,  

ΑΝΑΦΟΑ – ΑΝΑΓΕΛΛΙΑ - ΔΗΛΩΣΗ, 

ΡΟΣ : ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ .............................................. 

ΡΟΣ ΡΑΣΑ ΑΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ και ΑΧΗ , 

ΤΟΝ ΑΜΟΔΙΟ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ,προσ όλα τα Σϊματα, το Λιμενικό Σϊμα προσ τον κάκε Ρολίτθ ,προσ πάςα εκνικι 

και διεκνι αρχι ανκρωπίνων δικαιωμάτων ,τον Ο.Η.Ε. και πάςα ενδιαφερόμενθ διεκνι αρχι ΒΑΣΕΙ των ΑΘΩΝ 36 και 40 

του ΚΩΔΙΚΑ ΡΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ,45.46.134.135.136.137.138.139.140.141.142 του ΡΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ και του ΆΘΟΥ 

120 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ . 

Ημερομθνία ............................... και Αρ. Ρρωτ.  ................................που είχα κατακζςει ,τθσ οποίασ το περιεχόμενο βεβαιϊνει 

αφενόσ, ότι δεν ζχω υποκάλψει τθν εςχάτθ προδοςία και τθν βίαιθ κατάλυςθ του Συντάγματοσ ,(ΤΑ ΕΧΩ ΔΗΛΑΔΗ 

ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ )και αφετζρου ότι διλωςα εμπρόκεςμα τισ κζςεισ μου ,τθν ςτάςθ μου απζναντι ςτο Σφνταγμα και τισ ζκτοτε 

ενζργειεσ μου βάςει των κακθκόντων και των υποχρεϊςεων μου απζναντι ςτο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΟΝ, ςτο Σφνταγμα και τθν 

διαςφάλιςθ του. 

ΣΧΕΤΙΚΟ 2 : Τθν από (……..................) και με Αρ. Ρρωτ. .(........................) Αναφορά -Διλωςθ -Καταγγελία 

Εφαρμογι του Άρκρου 120 υπόψιν όλων των Δθμάρχων , όλων των υπευκφνων , όλων των πολιτϊν, κατά του Λακρο 

μεταναςτευτικοφ και κατά τθσ βίαιθσ κατάλυςθσ του Συντάγματοσ , όπου εγϊ ο ίδιοσ ςυγκεντρϊνοντασ (………) υπογραφζσ 

ςυν καταγγελλόντων ςυμπολιτϊν μου εγκαίρωσ ςασ κατζκεςα και που βεβαιϊνει και καταδεικνφει αφενόσ τθν υπζρ του λαοφ 

και του Ζκνουσ ςυνεχόμενθ και επιβεβλθμζνθ από το Σφνταγμα αντίςταςθ που κακθμερινά  προβάλω με οποιοδιποτε μζςο 

διακζτω ,με προςωπικό κόςτοσ ,ριςκάροντασ και αφιερϊνοντασ ΧΟΝΟ ΚΑΙ ΧΗΜΑ.  

Αφετζρου δε, αποκλειςτικά προσ όφελοσ τθσ πατρίδασ του Συντάγματοσ και του Δθμόςιου Συμφζροντοσ, ενεργϊ και 

εφαρμόηω ςτθν πράξθ το Άρκρο 120 του Συντάγματοσ και όχι για προςωπικά οικονομικά ι άλλα προςωπικά μου οφζλθ και 

ςυνεπϊσ ότι ο τρόποσ που τοφτθ τθν περίοδο κατοχισ και κατάλυςθσ του Συντάγματοσ αντιμετωπίηω τισ πράξεισ τθσ 

φορολογικισ αρχισ που αφοροφν τισ φορολογικζσ μου υποχρεϊςεισ και θ εκπλιρωςθ ι μθ των εν λόγω υποχρεϊςεων 

μου ,ΔΕΝ ανάγεται απόλυτα ςτθν ςτάκμιςθ των ςυμφερόντων μου ΟΥΤΕ ςτθν ςφαίρα των επιλογϊν μου κακϊσ το Άρκρο 

120 του Συντάγματοσ επιτάςςει και είναι πάνω από τισ νομολογίεσ που ςε περιόδουσ κατάλυςθσ του και κατοχισ τθσ χϊρασ, 

ψθφίηονται.  
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Αλλά βεβαιϊνει κυρίωσ, ότι, θ όποια από μζρουσ ςασ ι των υπαλλιλων ςασ ενζργεια εναντίον τθσ ιδιωτικισ μου περιοφςιασ 

ι εναντίον μου ,κα αποτελεί τοφτθ τθν κατοχικι περίοδο παρεμπόδιςθ του ιεροφ ζργου που το Σφνταγμα επιβάλλει ςτουσ 

πολίτεσ ,άρα δθλαδι ,κα αποτελεί εχκρικι ενζργεια κατά τθσ πατρίδασ ,του Συντάγματοσ και του λαοφ .Και ςτισ περιπτϊςεισ 

αυτζσ υποχρεοφμαι να αντιμετωπίςω τον όποιον υπάλλθλο ςασ που κα αποπειρακεί να με παρεμποδίςει ωσ εχκρό τθσ 

πατρίδασ. Με άλλα λόγια δθλαδι κα υποχρεοφμαι και κα δικαιοφμαι να τον αντιμετωπίσω με ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ.  

Θα ςασ επαναλάβω  ότι θ οριηόμενθ εν καιρϊ κατοχισ δια του άρκρου 120 παρ.2 και 4 ωσ κεμελιϊδθσ νομικι υποχρζωςθ 

όλων των Ελλινων  αποτελεί μια υποχρζωςθ εναςκιςεωσ Κακικοντοσ μζχρι αυτοκυςίασ για τθν προςταςία του Συντάγματοσ 

.τθσ πατρίδασ και τθσ ελευκερίασ .Μια υποχρζωςθ με αυξθμζνθ νομικι ιςχφ που δεν ανακοπεί από καμία μορφι εξουςίασ 

και καμία διάταξθ , νόμο._ 

Τζλοσ , τθν Συνταγματικότθτα των νόμων ςε περιόδουσ βίαιθσ  κατάλυςθσ του Συντάγματοσ και κατοχισ τθσ χϊρασ όπωσ 

είναι τοφτθ θ χρονικι περίοδοσ που διανφουμε τϊρα ςτθν Ελλάδα ,αρμόδιοι να τθ κρίνουν είναι μόνον όςοι πολίτεσ  ΔΕΝ 

ςυνζργθςαν δια τθσ ςιωπισ τουσ ςτθ κατάλυςθ του ςυντάγματοσ .και ςτθν προδοςία τθσ χϊρασ ,δθλαδι  αυτοί που 

κατιγγειλαν όπωσ εγκαίρωσ κατιγγειλα ΚΑΙ ΕΓΩ (βλζπε ςχετικό 1),τθν κατάλυςθ του Συντάγματοσ και τθν κατοχι τθσ χϊρασ._  

Πςοι δθλαδι, ςασ ζχουμε κατακζςει ζγγραφα και παραςτατικά ανάλογα ετοφτων που ςασ κατακζτω εγϊ ςιμερα με το 

παρόν κα που των οποίων κε Ρροϊςτάμενε ,προςωρινά και μζχρι τθν επαναφορά τθσ ομαλισ λειτουργίασ του Συντάγματοσ 

υποχρεοφςτε όχι μόνο ΝΑ ΜΗΝ επιδιϊξετε  ουδεμία είςπραξθ οφειλισ προσ το υπό κατοχι δθμόςιο αλλά οφτε και να 

βεβαιϊςετε εισ βάροσ μασ κάποια οφειλι ,πρόςτιμο ι άλλο._ 

Το παρόν ζγγραφο ,μετά των δφο ςχετικϊν του αντικακιςτά προςωρινά και μζχρι τθν επαναφορά τθσ ομαλισ  λειτουργίασ 

του Συντάγματοσ .κάκε πιςτοποιθτικό ,δικαιολογθτικό ι οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο απαραίτθτο ϊςτε να κάνω αγορά ι 

μεταβίβαςθ ακινιτου αλλά και να κάνω ζναρξθ και λειτουργία επιχείρθςθσ προσ εξοικονόμθςθ πόρων .που κα 

χρθςιμοποιιςω για τισ υποχρεωτικζσ από το Άρκρο 120Σ ενζργειεσ και δραςτθριότθτεσ μου που αποβλζπουν ςτθν 

αποκατάςταςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του Συντάγματοσ και ςτθν απελευκζρωςθ τθσ πατρίδασ . 

Σθμαντικι Επιςιμανςθ 

Οι παραλιπτεσ και ειδικότερα τα όργανα και οι υπάλλθλοι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων εςόδων ςτουσ οποίουσ με τθν 

παροφςα αναφορά μετά των ςχετικϊν αυτισ αναφζρομαι γνωςτοποιϊντασ και υπενκυμίηοντασ παράλλθλα τθν από δω και 

ςτο εξισ ςτάςθ τουσ που οφείλουν να τθροφν απζναντι ςε ζμενα ,ςτισ υποχρεωτικζσ  από το Σφνταγμα ενζργειεσ μου και ςτα 

επιπλζων δικαιϊματα με τα οποία το Σφνταγμα με ζχει εξοπλίςει όπωσ ακριβϊσ τα περιζγραψα εντόσ των ςχετικϊν 1&2 

οφείλει ,αν ζχει κάποια ζνςταςθ ,διαφωνία ι και πρόταςθ επί των όςων αναφζρω και ηθτϊ με τθ παροφςα αναφορά μου και 

των ςχετικϊν τθσ ,να μου τισ κοινοποιιςει εγγράφωσ και αναλυτικά με τθ διαδικαςία τθσ επίδοςθσ ,εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ 

από τον νόμο διορίασ δθλαδι εντόσ 60 (εξιντα ) θμερϊν και να τοποκετθκοφν ςχετικά ςτα εξισ : 

1) Αν κεωρεί ότι θ χϊρα τελεί ι όχι υπό κατοχι,

2) Αν κεωρεί ι όχι ότι το Σφνταγμα καταλφεται ι αν δεν γνωρίηει ,

3) Αν κεωρεί τθν παράλειψθ των διϊξεων του εγκλιματοσ τθσ εςχάτθσ προδοςίασ νόμιμθ ,Συνταγματικι και φυςιολογικι ι

αν κεωρεί ότι δεν τον αφορά ι δεν τον ενδιαφζρει Σε περίπτωςθ που δεν διατυπωκεί αναλυτικι και με ςαφινεια επί των 

όςων ςασ ηθτϊ να μου απαντιςετε ζγγραφθ αντίρρθςθ αλλά και ζνςταςθ εναντίον μου εντόσ τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ 

,δεςμεφεται αμετάκλθτα ο κάκε αποδζκτθσ να τθριςει πιςτά τα όςα αναφζρονται εντόσ του παρόντοσ και να ςυμπράττει 

απόλυτα με ενζργειεσ που αποβλζπουν ςτθν αποτροπι τθσ κατάλυςθσ του Συντάγματοσ και προσ τθν πλιρθ αποκατάςταςθ 

τθσ ομαλισ του λειτουργίασ . 

ΑΙΤΗΣΗ 

Ραρακαλϊ να Μου Χορθγιςετε Ριςτό Αντίγραφο τθσ παροφςασ αναφοράσ μου προσ τθν υπθρεςίασ ςασ, διότι ζχω ζννομο 

ςυμφζρον επειδι θ Ελλάδα κινδυνεφει, τελεί υπό κατοχι , ςυντελείται γενοκτονία του Ελλθνικοφ Λαοφ και το Σφνταγμα 
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καταλφεται βιαίωσ, και κυρίωσ το χρειάηομαι άμεςα για να το χρθςιμοποιιςω προσ τθν αποτροπι τθσ κατάλυςθσ του 

Συντάγματοσ ,τθν διαςφάλιςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και για τθν ελευκερία τθσ πατρίδασ μασ.!!!!!!! 

Υπογραφι 

 Όν/μο : 

Ο ΜΗΝΤΩΝ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΛΩΝ 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΡΘΡΟΤ 120 

 (Αρ. Πρωτ. Α120 :        ) 




