
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ …………………………

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α   Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α

του/της _______________________________________ με Α.Δ.Τ. ________________, Α.Φ.Μ. _________________,
κατοίκου ________________, οδός _______________ αρ. ____, Τ.Κ. __________ τηλ.: ________________________
και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : _______________________________________________

Κ Α Τ Α

κάθε ατόμου που ενέχεται ως φυσικός ή ηθικός αυτουργός ή άμεσος ή απλός συνεργός στην τέλεση αξιόποινων
πράξεων, όπως περιγράφονται παρακάτω

**************

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ,

Θέτω υπ’ όψιν Σας την παρακάτω αναλυτικώς περιγραφόμενη παραβατική συμπεριφορά των κρατικών υπαλλήλων
όπως συνέβη στο παρελθόν και κατά πάσα βεβαιότητα θα συνεχιστεί,  συνισταμένη στην διάπραξη κυρίως των
εγκλημάτων  του  Βασανισμού,  της Εσχάτης  Προδοσίας,  των  Εγκλημάτων  κατά  της  Ανθρωπότητας και  της
Σύστασης Εγκληματικής Οργάνωσης και ζητώ να ενεργήσετε  ΑΜΕΣΑ και  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ  σε κάθε κατεύθυνση
ώστε να αποτραπεί η διάπραξή τους, βάσει της αναφοράς – καταγγελίας με αριθμό πρωτοκόλλου ………………………….
που κατατέθηκε την ……………………….…………. στο αστυνομικό τμήμα ………………………………………....

Ειδικότερα :

Με την έκδοση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που καθορίζουν τα (κατ’ ευφημισμό – στην ουσία διαρκείας)
έκτακτα μέτρα (δήθεν) προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού
Covid-19 στο σύνολο της επικράτειας, σχεδόν το σύνολο των υπαλλήλων του κράτους, εκτός από την εφαρμογή
τους, προσπαθεί να τα επιβάλλει και στον υπόλοιπο πληθυσμό δια της απειλής, του εκβιασμού και των λοιπών
παρανόμων μεθόδων.

Τα μέτρα αυτά είναι προδήλως αντισυνταγματικά αφού επιβάλλουν ιατρικές πράξεις (μάσκα, τεστ, εμβόλιο κλπ)
χωρίς τη συναίνεση του ενδιαφερομένου, δηλαδή βασανισμό, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 

 τον Ποινικό Κώδικα (137Α), 
 το Σύνταγμα (2, 5 § 5, 7, 25, 28, 103, 120 § 2), 
 τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (6) 

και με τις Διεθνείς Συμβάσεις και Συνθήκες (με ΥΠΕΡΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ισχύ αφού αποτελούν εκτός από νόμους της
Ελλάδας και τμήμα του Ενωσιακού Δικαίου) όπως 

 ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (12), 
 η Σύμβαση του Οβιέδο 1997 (2, 5), 
 η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (5),
 η Παγκόσμια Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (6),
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 το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (7),
 η ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εξάλειψη των βασανιστηρίων στον κόσμο (Ευρωκοινοβούλιο 2013/2169 (INI)) (4),
 η 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) (2, 4),
 το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (7),
 τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού

και υπάρχοντες νόμους όπως

 ο 4512/2018 (338)

Οι υπάλληλοι της πολιτείας, πρωτίστως ως πολίτες θα έπρεπε με βάση το άρθρο 120 § 2 και 4 του Συντάγματος να
μην εφαρμόζουν τους νόμους που είναι αντίθετοι με το Σύνταγμα και κατόπιν ως δημόσιοι λειτουργοί με βάση το
άρθρο 103 του Συντάγματος να έχουν ακόμα μεγαλύτερη συναίσθηση της υποχρέωσής τους αυτής. 

Αυτοί όμως προφασιζόμενοι ότι εκτελούν εντολές, δηλαδή παραβλέποντας το άρθρο 21 του Ποινικού Κώδικα και
το άρθρο 24 και 25 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα που ρητά ορίζει ότι οι προδήλως αντισυνταγματικές εντολές
θα  πρέπει  να  καταγγέλλονται  και  να  μην  εκτελούνται,  προέβησαν  σε  σωρεία  αδικημάτων  παραβιάζοντας
κατάφωρα, εκτός από τον Ποινικό Κώδικα, το Σύνταγμα και το Ενωσιακό Δίκαιο, διαπράττοντας δηλαδή και το
αδίκημα της Εσχάτης Προδοσίας (134 Π.Κ.). Και επειδή λειτουργούν οργανωμένα με δομή, οργάνωση και ιεραρχία
συνιστούν και Εγκληματική Οργάνωση (187 Π.Κ.)

Όλα αυτά είναι ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ και μάλιστα το τελευταίο είναι και ΔΙΑΡΚΕΣ. Όμως τα
αστυνομικά όργανα όταν καλούνται να εφαρμόσουν το νόμο και να προβούν σε συλλήψεις,  δεν το πράττουν,
παραβιάζοντας το άρθρο 239 του Ποινικού Κώδικα και το άρθρο 15 του Ποινικού Κώδικα αφού δεν αποτρέπουν
την  επανάληψη  της  τέλεσης  των  εγκλημάτων.  Αντιθέτως,  συλλαμβάνουν  γονείς  που  διαμαρτύρονται  για  την
Κατάλυση του Συντάγματος και την Εκτροπή από την Έννομη Τάξη.

Μάλιστα  τα  αστυνομικά  όργανα  προσπαθούν  και  επιβάλλουν  περιορισμούς  στην  ελεύθερη  μετακίνηση
παραβιάζοντας  το  Σύνταγμα  και  το  Ενωσιακό  δίκαιο.  Μάλιστα  κάνουν  και  διακρίσεις  στη  μετακίνηση  μεταξύ
Ελλήνων και λοιπών Ευρωπαίων πολιτών παραβιάζοντας και τα άρθρα 1α, 8, 10α της Συνθήκης της Λισσαβόνας 

Η κατάλυση κάθε έννοιας δικαιοσύνης δεν προέρχεται μόνο από τους εκπαιδευτικούς και τα όργανα της τάξης.
Προέρχεται και από τους ίδιους τους δικαστές. Ως παράδειγμα αναφέρω τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που με
τις  εγκυκλίους 4, 7, 16 καλούσε το δικαστικό σώμα σε αντισυνταγματική συμπεριφορά δηλαδή  σε στάση. Έχει
κατατεθεί σχετική μήνυση εναντίον του με  αριθμό πρωτοκόλλου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών  3980 / 29-03-
2021

Παρόμοια  παραβατική  συμπεριφορά  έχουν  επιδείξει  και  Εισαγγελείς  της  Θεσσαλονίκης  όπως  οι  Εισαγγελείς
Υπηρεσίας  (Βερυκούκης,  κ.α.)  και  Εισαγγελείς  που  έχουν  αναλάβει  τις  μηνύσεις  που  έχουν  κατατεθεί  κατά
αστυνομικών οργάνων με αριθμούς πρωτοκόλλου Α.Τ. Λ. Πύργου  3021/8/5135 της 26-02-2021  και  3021/8/5136
της 26-02-2021, Α.Τ. Πυλαίας 1042/2/5 της 13-03-2021 και Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών 1588/21 της 13-04-2021
και που θα μηνυθούν κατά τον Ποινικό Κώδικα (άρθρα 15, 239) αφού δεν άσκησαν δίωξη ως όφειλαν αλλά και ΔΕΝ
απέτρεψαν  τη  συνέχιση  της  εγκληματικής  δραστηριότητας  έχοντας  την  ιδιαίτερη  νομική  υποχρέωση  που
περιγράφεται στο άρθρο 15 Π.Κ.
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Η δικαστική παραβατική συμπεριφορά δυστυχώς δεν περιορίστηκε στη μη εκτέλεση του καθήκοντός τους, αλλά
επεκτάθηκε και στη σύλληψη γονέων οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για την επιβολή βασανιστηρίων στα παιδιά τους
(ιατρικές πράξεις χωρίς συναίνεση) και απαιτούσαν τη Συνταγματική Νομιμότητα με την εφαρμογή των άρθρων του
Συντάγματος (5 § 5, 7, 120 § 2) και των νόμων που είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα και την απόρριψη των προδήλως
αντισυνταγματικών. Δηλαδή οι δικαστές όχι μόνο αγνόησαν τον Ποινικό Κώδικα  (25, 32)  αλλά διέπραξαν και το
αδίκημα  της  Εσχάτης  Προδοσίας  (134  Π.Κ.) αφού  καταχρώμενοι  την  ιδιότητά  τους  ως  οργάνων  του  κράτους
κατέστησαν ανενεργά τα προαναφερθέντα άρθρα του Συντάγματος, άρθρα του Ενωσιακού Δικαίου και το σεβασμό
των  Θεμελιωδών  Αρχών  του  πολιτεύματος,  δεχόμενοι  ως  νόμιμες  τις  Κοινές  Υπουργικές  Αποφάσεις  ενώ  το
Σύνταγμα τους επιβάλλει να πράξουν ακριβώς το αντίθετο (87 § 2, 93 § 4) 

ΕΠΕΙΔΗ  με  το  άνοιγμα  των  σχολείων  είναι  δεδομένο  ότι  θα  υπάρξουν  επίορκοι  εκπαιδευτικοί  που  θα
απαγορεύσουν την είσοδο στα παιδιά που δεν φορούν μάσκα και δεν έχουν κάνει τεστ κλπ, δηλαδή θα διαπράξουν
το έγκλημα του Βασανισμού, της Εσχάτης Προδοσίας ενεργώντας ως Εγκληματική Οργάνωση.

ΕΠΕΙΔΗ με το άνοιγμα των σχολείων είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν επίορκοι αστυνομικοί που δεν θα προβούν σε
συλλήψεις  και  αποτροπή  των  ανωτέρω  εγκλημάτων  ή  θα  συλλάβουν  γονείς  που  ζητούν  την  εφαρμογή  του
Συντάγματος  και  των νόμων (που είναι  σύμφωνοι  με αυτό 120Σ § 2),  δηλαδή θα διαπράξουν το αδίκημα της
Κατάχρησης Εξουσίας, της Παράβασης Καθήκοντος¸ κ.α. ενεργώντας και αυτοί ως Εγκληματική Οργάνωση.

Ζ Η Τ Ω

όπως ανέφερα και στην αρχή του παρόντος, να ενεργήσετε ΑΜΕΣΑ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ σε κάθε κατεύθυνση ώστε
να αποτραπεί η διάπραξή όλων αυτών των κακουργημάτων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 275 ΚΠΔ.

Σε περίπτωση που δεν μεριμνήσετε για την αποτροπή των προαναφερθέντων  αυτεπάγγελτων κακουργημάτων ή
υπάρξει δίωξη αθώων πολιτών που ζητούν τη Συνταγματική Νομιμότητα, ενδέχεται να βρεθείτε κατηγορούμενοι,
εκτός από το  239 του Ποινικού  Κώδικα,  με ΟΛΟ το παραπάνω κατηγορητήριο σύμφωνα με το  άρθρο 15 του
Ποινικού Κώδικα.

Επίσης ενδέχεται να κληθείτε μαζί με τους παραβάτες ως μάρτυρες για να απαντήσετε ενόρκως για τις ενέργειες
σας και να σας επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές.

………………………………. ……../……./20…….

…….. Καταγγέλλ………
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