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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ -ΑΝΑΦΟΡΑ - ΔHΛΩΣΗ - ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ΤΟΥ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.
Κατά:
Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος, Συμβολαιογράφων, Δασαρχών, υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ, οργάνων
ελεγκτικών μηχανισμών και ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, υπάλληλων κάθε δημόσιας και
κρατικής υπηρεσίας,ΤΕΒΕ ΟΑΕΕ ΕΦΚΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ.

Και προς
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Για Απόπειρα και Συνέργεια σε: Βίαιη κατάλυση του Συντάγματος, εσχάτη προδοσία, και
καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ -ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ : ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
........................................... ΠΑΣΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ, ΠΡΟΣ ΚΆΘΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
36 ΚΑΙ 40 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 45, 46, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142 ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

Ημερομηνία. ..../..../2018 -( έκδοση εγγράφου 24/4/2018 )
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ:
Προς και δια του Αστυνομικού Τμήματος........................
Υπόψιν όλων των Αξιωματικών και του Διοικητή κ ........................................

Η Αναφορά -Δήλωση τούτη, υποβάλλεται πρωτίστως προς το Αστυνομικό τμήμα
................................ προκειμένου ο Διοικητής κ. ................................ και όλοι οι Αξιωματικοί του
τμήματος να λάβουν γνώση του περιεχομένου της, ώστε να διαπιστώσουν και οι ίδιοι, ότι οφείλουν
να μου προσφέρουν απρόσκοπτα και βάσει του όρκου που έδωσαν προς το Σύνταγμα, την βοήθειά
τους στην περίπτωση που χρειαστεί να ενεργήσω αυτοδικώντας βάσει του Άρθρου 120Σ κατά
όσων προσπαθούν να καταλύσουν το Σύνταγμα με τη βία, ή ακόμα να παρεμποδίσουν το έργο που
του Σύνταγμα όταν καταλύεται, επιβάλλει στους πολίτες προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή
του λειτουργία.

ΚΥΡΙΕΣ – ΚΥΡΙΟΙ, Η οριζόμενη εν καιρώ κατοχής δια του άρθρου 120 παρ.2 και 4 ως
θεμελιώδης νομική υποχρέωση όλων των Ελλήνων αποτελεί μια υποχρέωση ενασκήσεως
Καθήκοντος μέχρι αυτοθυσίας, για την προστασία του Συντάγματος, της πατρίδας και της
ελευθερίας. Μια υποχρέωση με αυξημένη νομική ισχύ που δεν μπορεί να ανακοπεί από κα-
μιά μορφή εξουσίας και καμία διάταξη νόμο.
Σαν δημόσιοι υπάλληλοι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας αναφέρονται ρητά στον νόμο 3528
του 2007, στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 26 της 9/2/2007 Τεύχος Πρώτο. Στο ΜΕΡΟΣ Β που αφορά τις
Υποχρεώσεις τους Περιορισμούς τα Κωλύματα και την Αστική Ευθύνη σας αναφέρονται επί λέξη τα
κάτωθι :
Άρθρο 24. Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του κράτους, υπηρετεί μόνο το λαό και οφεί-
λει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.
ρθρο 25. 1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη Συνταγμα-
τικότητα 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 εκτελέ-
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σει, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυ-
στέρηση. 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. Εάν το παραλείψει, θεωρείται ότι προ-
συπέγραψε ή θεώρησε.

Ως εκ τούτου, αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια για την οποία είναι
αναγκαία η προσυπογραφή ή η θεώρησή του, οφείλει να τη διατυπώσει εγγράφως για να απαλλα-
γεί από την ευθύνη. Επειδή όμως οι διαταγές-εγκύκλιοι που από τις 24/11/2011 έως και σήμερα
δίνονται προς την υπηρεσία σας, προς ελεγκτικούς και εισπρακτικούς μηχανισμούς αλλά και σε
άλλες υπηρεσίες προέρχονται από αναξιόπιστους και κατηγορούμενους εσχάτης προδοσίας (βλέπε
σχετικό 1 σελ. 7), ο υπάλληλος και το όργανο στο εξής και έως ότου τελεσιδικήσει η εσχάτη προδο-
σία και επανέλθει η συνταγματική ομαλότητα, οφείλει προηγουμένως να εξετάζει τις κατοχικές
διατάξεις που εφαρμόζει σε υποθέσεις που σχετίζονται με έμενα ή τους συμπολίτες μου που οι
οποίοι σας καταθέσαμε εγκαίρως και εμπρόθεσμα την Ιερή Δήλωση της εφαρμογής του άρθρου
120 (σχετικό 1) αλλά και τα αποδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν τον έκτοτε καθημερινό,
έμπρακτο, δύσκολο και επικίνδυνο ιερό εκείνο αγώνα μας (σχετικό 2) . Και να κρίνει το ίδιο το
όργανο αν τις θεωρεί αντισυνταγματικές. Εάν δηλαδή η διαταγή-εγκύκλιος σχετίζεται με την
κατάλυση του Συντάγματος και την προδοσία της χώρας και αναλόγως την περίπτωση, να μην την
εκτελεί και να την καταγγείλει κάνοντας αν θέλει και χρήση της Ιερή Δηλώσεως που σας καταθέτω
(σχετικό 1) .

Κύριοι
Με την παρούσα αναφορά σας ενημερώνω για τα εξής :
α. τελούμε υπό την κατοχή του εχθρού.
β) ότι το Σύνταγμα απ τις 24\11\2011 καταλύεται βίαια κατ επανάληψη και κατ΄εξακολούθηση.
γ. Ότι εις βάρος της υπηρεσίας σας , της πατρίδας, της δικαιοσύνης και του Συντάγματος έχει δια-
πραχθεί κακουργηματικά , παράλειψη διώξεων του εγκλήματος της εσχάτης προδοσίας.

Σας γνωστοποιούμε με τα σχετικά 1 & 2, όπως άλλωστε οφείλετε εκ των καθηκόντων σας ήδη να
γνωρίζετε, ότι:
Το ίδιο το Σύνταγμα λόγω των επισήμων θέσεων μας και της διαρκούς ετοιμότητας μας απέναντι
στην υπεράσπιση του, μας ανακήρυξε ακαριαία και προσωρινά, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου καθιστώντας μας αρμόδιους για την καταπολέμηση της υπέρ του εχθρού κατάσχεσης ακιν-
ήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων δικών μας ή συμπολιτών μας που οι οποίοι είτε από αμέ-
λεια είτε από φόβο δια της απραξίας των και σιωπηρά συνέργησαν στην παράλειψη διώξεων
εσχάτης προδοσίας και στην απόπειρα νομιμοποίησης της ξένης κατοχής στην χώρα μας!
Όπως γνωρίζετε, σε περιόδους κατοχής όπως είναι ετούτη που διανύουμε τώρα στην Ελλάδα, οι
συγκροτήσεις των δικαστηρίων αλλά και όλες οι κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται
με υποθέσεις που αφορούν πολίτες οι οποίοι εκτελούμε τις υποχρεώσεις μας ως προς στα όσα το
Σύνταγμα επιβάλει σε όλους μας σε περιόδους κατάλυσής του, στερούνται νομιμότητας και οφείλετε
προσωρινά αφενός να μην εκτελείτε τις δικαστικές αποφάσεις οι οποίες αφορούν βάρη σε τίτλους
ιδιοκτησίας Ελλήνων πολιτών ή πρόστιμα και ιδίως πολιτών που σας έχουν καταθέσει έγγραφα
ανάλογα του παρόντος και που αποδεικνύεται ότι εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο
Αρθρο 120 του Συντάγματος, αφετέρου, να είστε απόλυτα συνεργάσιμοι
Σας ενημερώνουμε ότι μεταξύ των κακουργηματικών και αντισυνταγματικών νομοθετημάτων που
έχουν σκοπό οι πολιτικοί να ψηφίσουν, είναι και η κατάσχεση της κάθε ιδιωτικής-δημόσιας
περιουσίας.
Σας ενημερώνουμε επίσης , ότι η υπό ξένη κατοχή Ελληνική δοσίλογη κυβέρνηση, υπό την απειλή
των κατασχέσεων υποχρεώνει τον λαό σε δυσβάσταχτους και παράνομους φόρους για ένα δολίως
κατασκευασμένο και υποτιθέμενο χρέος το οποίο το δημιούργησαν οι τραπεζίτες συνωμοτώντας με
όλους τους πολιτικούς και δολίως το φόρτωσαν στον Ελληνικό λαό οδηγώντας μέχρι σήμερα
σχεδόν 50.000 ανθρώπους στην αυτοκτονία από απόγνωση -σύμφωνα με τα στοιχεία της
Αστυνομίας- γεγονός που λόγω της κατοχής όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συγκαλύπτουν και



3/6

αποσιωπούν παραποιώντας τα πραγματικά στοιχεία.
Σας αποκαλύπτουμε το προδοτικό σχέδιο και όπως περιγράφεται και στα σχετικά έγγραφα-
καταγγελίες-στοιχεία που σας στέλνουμε συνοδευτικά με αυτή την ανοιχτή επιστολή ύψιστης
εθνικής ανθρωπιστικής ανάγκης για να γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει με την Ελληνική κυβέρνηση
καθώς επίσης και με τις ενέργειες που έχουμε προβεί εμείς οι Έλληνες Πολίτες εμπρόθεσμα για την
αποφυγή του κακού, της γενοκτονίας, της συνεχιζόμενης προδοσίας της χώρας μας!
Κύριοι/ες.
Έχοντας κι εσείς πλέον πλήρη επίγνωση της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα, σας καλούμε εν
ονόματι του Συντάγματος και της Πατρίδας, και απαιτούμε, να συστρατευτείτε με μας τους πολίτες
προς την αποτίναξη της κατοχής καθώς επίσης προσωρινά και μέχρι να τελεσιδικήσει η εσχάτη
προδοσία και επανέλθει η ομαλή λειτουργία του Συντάγματος, ΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΤΕ ΣΗΜΕΡΑ, τούτη
την ανοιχτή επιστολή-αναφορά-αίτηση μου μαζί και τα σχετικά 1 &2 ΩΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ
της υπάρχουσας ακίνητης και κινητής περιουσίας μου (τίτλοι ιδιοκτησίας και κυριότητας), όπως
επίσης και της όποιας περιουσίας αποκτήσω μελλοντικά καθώς όπως διαπιστώνετε στα σχ. 1 & 2,
τα όποια έσοδά μου αλλά και τα ακίνητα τα διαθέτω και τα χρησιμοποιώ για τις ανάγκες των
υποχρεώσεων που το σύνταγμα επιβάλλει προς την επαναφορά της ομαλής του λειτουργίας και για
την απελευθέρωση της Πατρίδας. Σας ζητώ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΨΕΤΕ προσωρινά (και έως ότου επανέλθει
η συνταγματική ομαλότητα και τελεσιδικήσει η επίσημα από τη βουλή ανακοινωμένη δικογραφία
εσχάτης προδοσίας ( σχετικό 1), με συνοπτικές διαδικασίες όλα τα τυχόν βάρη (υποθήκες,
προσημειώσεις, κατασχέσεις) σε τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτων ακινήτων μου αλλά και σε όλων
όσων πράξαμε τα ιερά καθήκοντα μας προς στην Πατρίδα και το Σύνταγμα ( σχετικό 1 & 2 ). Σε
διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθείτε εκ του Συντάγματος φυσικός - ηθικός αυτουργός ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΟΣ ΣΕ ΒΙΑΙΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΩΣ
ΤΕΤΟΙΟΙ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΟΥ. Καθώς επίσης
οφείλετε να σταματήσετε προσωρινά και έως ότου η πατρίδα απαλλαχτεί από την κατοχή να μου
επιβεβαιώνετε πρόστιμα ή βάρη στους τίτλους ιδιοκτησιών μου. Ενώ κάθε διαφορετική ενέργεια
σας πέραν των άνω, θα αποτελεί μεταξύ των άλλων ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ στο έργο που το
Σύνταγμα όταν καταλύεται, επιβάλλει στον κάθε πολίτη ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ ΣΑΣ ΑΥΤΗ ΘΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ως ενέργεια βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος και εχθρική προς το ίδιο το
σύνταγμα και την πατρίδα και θα αντιμετωπιστείτε από τους πολίτες ακριβώς όπως το Σύνταγμα
μας επιτάσσει σε καιρούς βίαιης κατάλυσης του, δηλαδή θα αντιμετωπιστείτε νομίμως με αυτοδικία
ακόμη και με εκτέλεση.
Ενώ θέλω να επισημάνω προς κάθε συμβολαιογράφο, υποθηκοφύλακα, Δασάρχη, δικηγόρο,
δικαστικό όργανο, πολιτικό ή άλλον υπεύθυνο ή επίδοξο αγοραστή που τούτη την περίοδο
κατοχής, και μέχρι την επαναφορά της ομαλής λειτουργίας του Συντάγματος εμπλακεί το όνομά του
σε μεταβίβαση ή παραχώρηση Ελληνικής γης σε χέρια αλλοδαπών, μεταναστών,
λαθρομεταναστών, προσφύγων, ή άλλων μη Ελλήνων ή μη φυσικών προσώπων, να γνωρίζει ότι
αυτή του η ενέργεια αφενός είναι εχθρική ενέργεια κατά της πατρίδας συνεπώς άκυρη και
καταδικαστέα και το σπουδαιότερο να βάλει καλά στο μυαλό του, οτι οφείλω και δεσμεύομαι
ΝΑ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΩ βάσει συντάγματος και σύμφωνα με τα όσα η πατρίδα ορίζει και υποχρεώνει
σε περιόδους κατοχής της όπως ετούτη. Επίσης, προειδοποιώ 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, δηλαδή την περίοδο από το έτος 2011 όπου επισήμως ξεκίνησε να
καταλύεται βίαια το Σύνταγμα και μέχρι την πλήρη αποκατάστασή του, ότι θα ΕΚΤΕΛΕΣΩ
ΑΚΑΡΙΑΙΑ όπως και κάθε πολίτης οφείλει εκ των υποχρεώσεών του απέναντι στο Σύνταγμα να
πράξει, τον όποιον εμπρηστή αλλά και τον οποιονδήποτε αποπειραθεί να επωφεληθεί της
καταστροφής των δασικών αυτών εκτάσεων ή εμπλακεί στην καταπάτηση ή την πώληση των.
Κυρίες, κύριοι.
Σας ενημερώνουμε και σας γνωστοποιούμε όπως άλλωστε όφείλετε εκ των καθηκόντων σας ήδη
να γνωρίζετε, ότι:
Οι πολιτικοί της Ελλάδος με τους οποίους πολλοι από εσάς συνομιλείτε,διαπραγματεύεστε, και
εντέλλεστε (Υπουργείο Δικαιοσύνης) αλλά και όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί που δια της
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κακουργηματικής σιωπής.συνέργησαν στην υπόθαλψη εσχάτης προδοσίας, είναι ήδη ένοχοι από το
Ελληνικό Σύνταγμα για το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας-προδοσίας της χώρας από τις
24/11/11. Με δικογραφία επίσημα ανακοινωμένη από την έδρα της Ελληνικής Βουλής στις 24/11/11
και σελίδα πρακτικών 1985 και με ταυτόχρονη κακουργηματικη και συνεχόμενη έως και
σήμερα.παράλειψη διώξεων. (σχετικό 1)

Ο Ελληνικός λαός βιώνει πρωτόγνωρες γι’ αυτόν συνθήκες διαβίωσης και δεν μπορεί να
ανταπεξέλθει ούτε στα οικονομικά βάρη που του δημιουργεί το ελεγχόμενο από ξένες δυνάμεις
κράτος αλλά ούτε και στην κατακόρυφη αύξηση της εγκληματικότητας που εντέχνως οι πολιτικοί
έχουν δημιουργήσει φέρνοντας παράνομα μέσα στην χώρα μας ανεξέλεγκτο πληθυσμό
λαθρομεταναστών.

Το ίδιο το Σύνταγμα λόγω των επίσημων θέσεων μας και της διαρκής ετοιμότητας μας απέναντι
στην υπεράσπιση του, μας ανακήρυξε ακαριαία και προσωρινά, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου καθιστώντας μας αρμόδιους για την καταπολέμηση της υπέρ του εχθρού κατάσχεσης
ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων δικών μας ή συμπολιτών μας που οι οποίοι είτε από
αμέλεια είτε από φόβο δια της απραξίας των και σιωπηρά συνέργησαν στην παράλειψη διώξεων
εσχάτης προδοσίας και στην απόπειρα νομιμοποίησης της ξένης κατοχής στην χώρα μας!

Όπως γνωρίζετε, σε περιόδους κατοχής όπως είναι ετούτη που διανύουμε τώρα στην Ελλάδα, οι
συγκροτήσεις τών δικαστηρίων στερούνται νομιμότητας και οφείλετε προσωρινά να μήν εκτελείτε
τις δικαστικές αποφάσεις οι οποίες αφορούν βάρη σε τίτλους ιδιοκτησίας Ελλήνων πολιτών και
ιδίως πολιτών που σας εχουν καταθέσει εγγραφα ανάλογα του παρώντος και που αποδεικνύεται
ότι εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Αρθρο 120 του Συντάγματος.
Σας ενημερώνουμε ότι μεταξύ των κακουργηματικών και αντισυνταγματικών νομοθετημάτων που

έχουν σκοπό οι πολιτικοί να ψηφίσουν, είναι και η κατάσχεση της κάθε ιδιωτικής-δημόσιας
περιουσίας.

*Σας ενημερώνω επίσης , ότι η υπό ξένη εχθρική κατοχή ελληνική βουλή και η δοσίλογη κυβέρνηση
(σχετικό 1),βίαια και υπό την απειλή των κατασχέσεων υποχρεώνει έμεναν και τους συμπολίτες μου σε
δυσβάσταχτους,παράνομους και αντισυνταγματικούς φόρους σε ένα δολίως κατασκευασμένο και
υποτιθέμενο χρέος το οποίο το δημιούργησαν οι τραπεζίτες συνωμοτώντας με όλους τους πολιτικούς
και εκμεταλευόμενοι την κατοχή της χώρας και την βίαιη κατάλυση του Συντάγματος, (βλεπε σχετικο 1)
φορτώνοντάς το στον Ελληνικό λαό και οδηγώντας από το 2010 έως και σήμερα σχεδόν 50.000
ανθρώπους στην αυτοκτονία από απόγνωση, -σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας.Γεγονότα- που
λόγω της κατοχής όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως όργανα του εχθρού πλέον, συγκαλύπτουν και
αποσιωπούν παραποιώντας τα πραγματικά παραστατικά και στοιχεία

*Σας γνωστοποιώ και επισήμως, το προδοτικό σχέδιο εγκαθίδρυσης της κατοχής στην χώρα όπως
περιγράφεται στα ανάγλυφα γεγονότα εντός των σχετικών εγγράφων 1 & 2 που σας επισυνάπτω
συνοδευτικά με αυτή την ανοιχτή και ύψιστης εθνικής - ανθρωπιστικής σημασίας και ανάγκης επιστολή
, για να γνωρίζετε επίσημα πλέον αυτά τα γεγονότα που διαδραματίζονται εντός της χωράς τα οποία
όπως άλλωστε οφείλατε ως πολίτες με εκλογικά δικαιώματα να γνωρίζατε. Επίσης σας γνωστοποιώ και
τις υποχρεωτικές από το Σύνταγμα ενέργειες που εγώ όπως και χιλιάδες συμπολίτες μου έχω προβεί
και που πρόκειται να προβώ, προκειμένου να αποτρέψω την γενοκτονία που συντελείται, την
συνεχιζόμενη προδοσία της χώρας μας, την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και προπάντων
την επαναφορά της ομαλής λειτουργίας του Συντάγματος.
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Κύριοι/ες:
Εχοντας κι εσείς πλέον πλήρη επίγνωση της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα ( σχετικά
1&2, σας καλούμε εν ονόματι του Συντάγματος και της Πατρίδας, να σεβεστε το Άρθρο 120
τού Συτάγματος και εμάς τους πολίτες που το εφαρμόζουμε και ενεργούμε προς την
αποτίναξη της κατοχής, την διασφάληση του δημοσίου και του Εθνικού συμφέροντος και την
επαναφορά της ομαλής λειτουργίας του Συντάγματος ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΤΕ ΣΗΜΕΡΑ,
τούτη την ανοιχτή επιστολή-αναφορά-αίτηση μου μαζί και τα σχετικά 1&2 ΩΣ
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ της υπάρχουσας ακίνητης και κινητής περιουσίας μου (τίτλοι
ιδιοκτησίας και κυριότητας), όπως επίσης και της όποιας περιουσίας αποκτήσω μελλοντικά
καθώς όπως διαπιστώνετε στο σχ. 1&2, τα όποια έσοδά μου αλλά και τα ακίνητα τα
διαθέτω και τα χρησιμοποιώ για τις ανάγκες των υποχρεώσεων που το σύνταγμα επιβάλλει
προς την επαναφορά της ομαλής του λειτουργίας και για την απελευθέρωσςη της Πατρίδας.
Σας ζητώ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΨΕΤΕ προσωρινά (και έως ότου επανέλθει η συνταγματική ομαλότητα και
τελεσιδικησει η επίσημα απ τη βουλή ανακοινωμένη δικογραφία εσχάτης προδοσίας ( σχετικό 1), με
συνοπτικές διαδικασίες όλα τα τυχόν βάρη (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις) σε τίτλους
ιδιοκτησίας ακινήτων ακινήτων μου και όλων άσων πράξαμε τα ιερά καθήκοντα μας προς στην
Πατρίδα και το Σύνταγμα ( σχετικό 1&2). Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθείτε εκ του
συντάγματος φυσικός - ηθικός αυτουργός ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΌΣ ΣΕ ΒΊΑΙΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΤΆΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΣΧΆΤΗ ΠΡΟΔΟΣΊΑ ΚΑΙ ΩΣ ΤΕΤΟΙΟΙ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΊΕ ΑΠΟ
ΕΜΈΝΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΟΥ. Καθώς επίσης οφείλετε να σταματήσετε προσωρινά και
έως ότου η πατρίδα απαλλαχτεί απ την κατοχή να επιβεβαιώνετε βάρη στους τίτλους ιδιοκτησιών
μου. Ενώ κάθε διαφορετική ενέργεια σας πέραν των άνω, θα αποτελεί μεταξεί των άλλων ΚΑΙ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ στο έργο που το Συνταγμα όταν καταλύεται, επιβάλλει στον κάθε πολίτη ΚΑΙ Η
ΠΡΑΞΗ ΣΑΣ ΑΥΤΗ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ως ενέργεια βίαιης κατάλυσης του συντάγματος
και εχθρική προς το ίδιο το σύνταγμα και την πατρίδα και θα αντιμετωπιστείτε απ τους πολίτες
ακριβώς όπως το Σύνταγμα μας επιτάσσει σε καιρούς βίαιης κατάλυσης του, δηλαδή θα
αντιμετωπιστείτε νομίμως με αυτοδικία ακόμη και με εκτέλεση.
Περιμένω δε από εσάς και την υπηρεσίαα σας την οποία και από σήμερα επιτάσσω, να μου
παρέχετε την συνδρομή σας προς την διευκόλυνση τούτου του έργου και της αντίστασης
που το Σύνταγμα αυτήν εδώ την περίοδο βίαιης κατάλυσης του επιβάλλει σε όλους μας,
παρέχοντας μου απρόσκοπτα την βοήθειά σας, άμεσα και όποτε την ζητήσω και
προπάντων να μου παρέχετε τυχόν πιστοποιητικά, να αποδεχεστε και να εγκρίνετε τυχόν
μεταβιβάσεις ακινήτων ή οτιδήποτε άλλο σχετικό των αρμοδιοτήτων σας.

Σας επισυνάπτω:

Σχετικό 1: Tην Ιερή δήλωση ενεργοποίησης και εφαρμογής του Άρθρου 120 και καταγγελία κατά των εις
βάρος του λαού και του Έθνους διαπραχθέντων κακουργημάτων:
Α. Της βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος.
Β. Της από 24/11/2011 και έκτοτε, κακουργηματικής παράλειψης διώξεων του εγκλήματος της εσχάτης
προδοσίας και της καταπάτησης του Όρκου.
Γ. Της από κοινού απόπειρας με δόλο και πρόθεση των πολιτικών και του κάθε υπεύθυνου, να προχωρήσουν
σε αλλαγή και αναθεώρηση του Συντάγματος κατεχόμενης Χώρας (της Ελλάδας).
ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ-, ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ και ΑΡΧΗ, προς όλα τα Σώματα Ασφαλείας,
το Λιμενικό Σώμα και προς τον κάθε Πολίτη, ΒΑΣΕΙ των ΑΡΘΡΩΝ 36 και 40 του ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 45, 46, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 του ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ και του ΑΡΘΡΟΥ
120 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. Ημερομηνία: …...... ...…. ............ και Αρ. Πρωτ. ........................... που είχα κατα-
θέσει, της οποίας το περιεχόμενο βεβαιώνει αφενός, ότι δεν έχω υποθάλψει την εσχάτη προδοσία και την
βίαιη κατάλυση του συντάγματος και αφετέρου ότι δήλωσα εμπρόθεσμα τις θέσεις μου, την στάση μου
απέναντι στο Σύνταγμα και τις έκτοτε ενέργειές μου και υποχρεώσεις βάσει των καθηκόντων μου.

Σχετικό 2: Tην από (...................) και με αρ.Πρωτ.(......................) Αναφορά -Δήλωση-Καταγγελία-Εφαρμογή
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του Άρθρου 120 υπόψιν όλων των Δημάρχων, όλων των υπευθύνων, όλων των πολιτών, κατά του
λαθρομεταναστευτικού και κατά της βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος, όπου εγώ ο ίδιος συγκεντρώνοντας
(.............) υπογραφές συγκαταγγέλλωντων συμπολιτών μου εγκαίρως σας κατέθεσα και που βεβαιώνει και
καταδεικνύει αφενός την υπέρ του λαού και του Έθνους συνεχόμενη και επιβεβλημένη από το Σύνταγμα
αντίσταση που καθημερινά προβάλω με οποιοδήποτε μέσο διαθέτω, με προσωπικό κόστος, ρισκάροντας και
αφιερώνοντας ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ και αφετέρου ότι αποκλειστικά προς όφελος της πατρίδας και του
Συντάγματος είναι που ενεργώ και εφαρμόζω στην πράξη το Άρθρο 120 του Συντάγματος και όχι για
προσωπικά οικονομικά ή άλλα οφέλη. Αλλά βεβαιώνει κυρίως και ότι η όποια από μέρους σας ή των
υπαλλήλων σας ενέργεια εναντίον της ιδιωτικής μου περιουσίας ή εναντίον μου, θα αποτελεί τούτη την κατ-
οχική περίοδο παρεμπόδιση του ιερού έργου που το Σύνταγμα επιβάλλει στους πολίτες, άρα δηλαδή, θα
αποτελεί εχθρική ενέργεια κατά της πατρίδας, του Συντάγματος και του λαού. Και στις περιπτώσεις αυτές
υποχρεούμαι να αντιμετωπίσω τον όποιον υπάλληλό σας που θα αποπειραθεί να με παρεμποδίσει, ως
εχθρό της πατρίδας. Με άλλα λόγια δηλαδή, θα υποχρεούμαι και θα δικαιούμαι να τον εκτελέσω.

Σημαντική Επισήμανση
Οι παραλήπτες, και ειδικότερα τα όργανα και οι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
εσόδων στους οποίους με τα σχετικά 1 & 2 αλλά και με την παρούσα αναφορά-καταγγελία
απευθύνομαι, γνωστοποιώντας και υπενθυμίζοντάς παράλληλα την από δω και στο εξής στάση
τους που οφείλουν να τηρούν απέναντι σε εμένα, στις υποχρεωτικές από το Σύνταγμα ενέργειές
μου και στα επιπλέον δικαιώματα με τα οποία το Σύνταγμα με έχει εξοπλίσει, όπως ακριβώς τα
περιέγραψα εντός του παρόντος, αλλά και εντός των σχετικών 1&2 οφείλουν αν έχουν κάποια
ένσταση, διαφωνία, παρατήρηση, η και πρόταση επί των όσων αναφέρω στο σχετικό 1&2 αλλά και
εφ΄όλης της ύλης με το παρόν, να μου τις κοινοποιήσει εγγράφως και αναλυτικά με την διαδικασία
της επίδοσης, εντός της προβλεπόμενης από το νόμο διορίας δηλαδή εντός 60 εξήντα ημερών και
να τοποθετηθούν σχετικά στα εξής:

1) Στο αν θεωρούν ότι η χώρα τελεί ή όχι υπό κατοχή.
2) Αν το Σύνταγμα καταλύεται.
3) Αν θεωρούν την παράλειψη των διώξεων του εγκλήματος της εσχάτης προδοσίας νόμιμη, Συ-
νταγματική και φυσιολογική.
Σε περίπτωση που δεν διατυπωθεί έγγραφη αντίρρηση και ένσταση εναντίον μου εντός της
προθεσμίας, δεσμεύεται αμετάκλητα ο κάθε αποδέκτης να τηρήσει πιστά τα όσα αναφέρονται εντός
του παρόντος.

Όνομα: ..................................................................................................................
Επώνυμο: ..............................................................................................................
Όνομα Πατρός: .....................................................................................................
Όνομα Μητρός: .....................................................................................................
Διεύθυνση: ............................................................................................................
Περιοχή: ................................................................................................................
Τ.Κ .: .......................................................................................................
Α.Φ.Μ . .......................................................................................................
Αρ. Ταυτ. : ........................................................................................................
Αρχή Έκδοσης: .....................................................................................................
Ημερ. Έκδοσης:.....................................................................................................
Ημ. Γεννήσεως ......................................................................................................
Ιθαγένεια: .......................................................................................................
Θρήσκευμα: .......................................................................................................

Αίτηση
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε αντίγραφο της παρούσας αναφοράς μου,διότι έχω έννομο
συμφέρον επειδή η Ελλάδα κινδυνεύει, τελεί υπό κατοχή, συντελείται γενοκτονία του Ελληνικού
Λαού και το Σύνταγμα καταλύεται βιαίως. Το χρειάζομαι άμεσα για να το χρησιμοποιήσω στον εκ
του ‘Αρθρου 120 του Συντάγματος υποχρεωτικό και ιερό αγώνα προς την αποτροπή της κατάλυσή
του Συντάγματος και για την ελευθερία της.

Μετά τιμής




