ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΝ ΙΣT
ΜΗ ΕΚΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑΙ ΕΓΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΡΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ
ΔΙΚΑΙΩΣΥΝΗ ΧΩΡΙΣ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΤΕΛΕΣΦΟΡΗΣΕΙ Ή ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ. Στο παρόν
έγγραφο αναφέρεται μέρος αυτών.
Χαρακτηριστικά αναφέρονται :
o αυτές τις οποίες υπέβαλε η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ
o ΚΑΘΏς ΚΑΙ ΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΈΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
https://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd
%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/%cf%8c%ce%bb%ce
%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d
%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
ΑΘΗΝΑ 9 ΜΑΡ 2021
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΗΣ
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ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ Α.Β.Μ: ΒΜ206/16-02-1996
εγκλήσεώς μας και τις συναφείς τοιαύτες κατά του ε.α. Ναυάρχου Α/ΓΕΕΘΑ κυρίου
Χρήστου Λυμπέρη ως και κατά παντός υπευθύνου διά των: (Α.Β.Μ:Α00/3835/2208-2000 και 3297/10-10-2000), για την υπόθεση των Ιμίων, η Δικαιοσύνη
απεφάνθη: «Ουδείς υπεύθυνος».
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ Α.Β.Μ:Α96/2975/16-091996 εγκλήσεώς μας κατά του τότε Υπουργού Ευάγγελου Γιαννόπουλου, που στο
4° συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ την 26-06-1996 καλούσε τους σύνεδρους να ψηφίσουν ως
Πρόεδρο του κόμματος τον κύριο Κώστα Σημίτη, «γιατί όσοι διαχειρίζοντο θέματα
του δημοσίου θα πήγαιναν φυλακή», επί της οποίας η Δικαιοσύνη απεφάνθη ότι:
«τα λεχθέντα συνιστούν απλώς γνώμες και κρίσεις του ανθρώπου
Γιαννόπουλου και όχι του Υπουργού».
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ Α.Β.Μ:Δ2000/3363/20-091996 εγκλήσεώς μας κατά παντός υπευθύνου γιά τα εντός της Βουλής,
καταγγελλόμενα την 05-09-2000, περί διαπλοκής, υπό του τέως Υπουργού κυρίου
Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, για τα αίτια και τους υπεύθυνους της πτώσεως της
Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, επί της οποίας η Δικαιοσύνη απεφάνθη:
«δεν είδα, δεν διάβασα, δεν άκουσα».
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ Α.Β.Μ:Δ2000/4010/17-112000 εγκλήσεώς μας κατά του πρώην προέδρου του Σ.Ε.Β κυρίου Οδυσσέα
Κυριακόπουλου, για τις αποκαλύψεις του την 12-11-2000 στο περιοδικό «Έψιλον»
της Ελευθεροτυπίας ότι: «χρηματίζει τους πολιτικούς για να κάνει την δουλειά
του», επί της οποίας η Δικαιοσύνη απεφάνθη: «δεν είδα, δεν διάβασα, δεν
άκουσα».
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ Α.Β.Μ:Β2001/2832/04-092001 εγκλήσεώς μας κατά του τέως Υπουργού Παιδείας, κυρίου Πέτρου Ευθυμίου,
γιά τις αποκαλύψεις του την 13-05-2001 στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ ότι, ως μέλος
της οργάνωσης 20 Οκτώβρη, εκπαιδευτής σε στρατόπεδο της Αυστρίας, με το
ψευδώνυμο Αντώνης, τοποθετούσε βόμβες κατά την διάρκεια της επταετίας, χωρίς
να μάθουμε ποτέ ποιός τον εκπαίδευσε και με ποιό αντίκρισμα, επί της οποίας
η Δικαιοσύνη απεφάνθη ότι: έχει παρέλθει εικοσαετία, αν και η οργάνωση 20
Οκτώβρη ΟΥΔΕΠΟΤΕ ανακοίνωσε την αναστολή της δράσεώς της μέχρι
σήμερα.

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ Α.Β.Μ:Γ2006/2930/16-112005 εγκλήσεώς μας κατά του πρώην Πρωθυπουργού, κυρίου Κωνσταντίνου
Σημίτη, για την ποινική συνευθύνη στην υπόθεση των Ιμίων, επί της οποίας η
Δικαιοσύνη απεφάνθη: «Ουδείς υπεύθυνος».
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ Α.Β.Μ:Β2008/995/28-022008 εγκλήσεώς μας κατά του κυρίου Ευθυμίου (Μάκη) Τριανταφυλλόπουλου, για
την υπόθεση Ζαχόπουλου και ΣΙΑ, επί της οποίας η Δικαιοσύνη απεφάνθη: «δεν
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είδα, δεν διάβασα, δεν άκουσα».

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ Α.Β.Μ:Β10/5988/04-102010 εγκλήσεώς μας κατά συσταθείσης συμμορίας, ο αρχηγός της οποίας
βαρύνεται με πενηντατέσσαρες (54) τελεσίδικες πολυετείς καταδίκες και
κυκλοφορεί ελεύθερος, η Δικαιοσύνη δημιούργησε νομολογία υπέρ του
οργανωμένου εγκλήματος υποδεικνύοντας τον ευεργετικό τρόπο δράσεώς του.
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ Α.Β.Μ:Β2011/4539/09-092011 έγκλησής μας κατά Δικαστικού λειτουργού, με εξερχόμενο 180074/18-10-11,
κατά κατάχρηση εξουσίας, χειμάζει στην Εισαγγελία Εφετών, κατ’ άρθρο 136
ΚΠοινΔικ.
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ Την 9η Οκτωβρίου 2012,
καταθέσαμε την υπό Α.Β.Μ:Β2012/3995/9-10-2012 έγκληση για το μέγα σκάνδαλο
της Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος Α.Ε, η οποία χειμάζει καταχωνιασμένη στα
συρτάρια των «αρμοδίων».

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ Την 22α Οκτωβρίου 2012,
καταθέσαμε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου
6960/22-10-2012 Μηνυτήρια Αναφορά-Έγκληση εναντίον των κ.κ. Βενιζέλου
Ευάγγελου, Παπανδρέου Γεωργίου, Παπακωνσταντίνου Γεωργίου, Διώτη
Ιωάννη, Καπελέρη Ιωάννη, Στασινόπουλου Στυλιανού και κατά παντός
υπευθύνου, γιά την λίστα Λαγκάρντ, η τύχη της οποίας αγνοείται, αφού ούτε κάν
εκλήθημεν ως εγκαλούντες και πολιτικώς ενάγοντες.

ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
https://justiceforgreece.wordpress.com/%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf
%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/%cf%8c%ce%bb%ce%b5%cf
%82-%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b7%ce%bd%cf%8d%cf%83%ce
%b5%ce%b9%cf%82/
και περίληψίς των αναφέρεται κατωτέρω :
22/02/2010 Ιωάννης Σιάτρας κατά παντός υπευθύνου για τα ψευδή
στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν στην Eurostat 22.02.2010 ,
[ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ κατά Παντός υπευθύνου, σχετικά με την τέλεση
των αδικημάτων, της παράβασης καθήκοντος κατ’αρθρ. 259 ΠΚ , ψευδούς
βεβαίωσης, νόθευσης κλπ κατ’άρθρο 242 ΠΚ., της Απιστίας κατ’άρθρο 390
ΠΚ καθώς και οποιασδήποτε άλλης αξιόποινης συμπεριφοράς προκύψει από
τα αποδεικτικά στοιχεία και την διαδικασία της ανάκρισης. (Δείτε το κείμενο
της μήνυσης, σε αρχείο pdf) Πορεία : Στάλθηκε στη Βουλή και “θάφτηκε”
εκεί μέχρι την παραγραφή των αδικημάτων. Διευκρίνιση: Κατά το ίδιο
περίπου χρονικό διάστημα, μήνυση για τους ίδιους περίπου λόγους, υπέβαλε
και ο βουλευτής κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης, πρόεδρος του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερμού.
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09/04//2010 Κυριάκος Τόμπρας, Γεώργιος Νούλας ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ κατά των κερδοσκόπων και παντός υπευθύνου που με τις πράξεις
και τις παραλείψεις τους χειραγώγησαν το δημόσιο χρέος της Ελλάδος και
ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο, τους Έλληνες πολίτες και γενικότερα τα
φορολογούμενα στην Ελλάδα φυσικά και νομικά πρόσωπα.
27/05/2010 Δημήτρης Αντωνίου Χαλκίδα – ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ
ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
( 5 συνμηνυτες) Πορεία : στις 20-09-2011 διαβιβάστηκε στη Βουλή και δεν
ακούστηκε πια τίποτα γι΄αυτήν. Αρχική μήνυση ΑΒΜ Α10/1688/27-05-2010
Χαλκίδα, η οποία πήρε τον αριθμό ΙΔ` 2010/19473/15-10-2010 στην
Εισαγγελία Αθηνών. Δείτε την εδώ
http://zoidosia.blogspot.com/2010/05/blog-post_30.html ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ http://www.greekamericannewsagency.com/GANA2/
29/07/2010 Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Χριστίνα Σαλεμή ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ – ΕΓΚΛΙΣΗ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ Όλων των
Ελλήνων Βουλευτών της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων (περίοδος
Απρίλιος 2000 – Μάρτιος 2004) και παντός άλλου υπευθύνου διότι διά της
θέσπισης της διαδικασίας απόδοσης ποινικών ευθυνών κατά Υπουργών
όπως αυτή καθορίζεται από το αρθ. 86 του Συντάγματος και το νόμο
3126/19.03.2003, οι βουλευτές έχουν διαπράξει το έγκλημα της έσχατης
προδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 134.2 α, β, το άρθρο 134 Α ε, στ, ζ, η, ή/και
το άρθρο 135 παρ.1-4 του Ποινικού Κώδικα, διότι παραβίασαν κυρίως τα
άρθρα 1, 2, 4.1, 5.1, 20, 25, 26, 28, 51.2, 52, 59, 70, 82.1, 85, 87 à 100 Α,
110, 120.2,3,4 του Συντάγματος των Ελλήνων και τα άρθρα 1, 6, 13, 14, 17
και 18 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) η οποία έχει
υπερνομοθετική ισχύ. ΚΑΙ 11/05/2011 ΑΝΑΦΟΡΑ κατά παντός υπευθύνου
για αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν μετά τη κατάθεση της μήνυσης για
έσχατη προδοσία λόγω θέσπισης της ατιμωρησίας των υπουργών. (δηλαδή
ολομέλεια της τωρινής Βουλής και όποιος άλλως συμμετείχε στη
τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών) – Ξεκίνησε προκαταρκτική
εξέταση https://justiceforgreece.wordpress.com/μηνύσεις-2/σαλεμηήμυλωνά-νόμος-περί-ευθύνης-υπο/ , Scribd
09/08/2010 Ανδριόπουλος Ιωάννης Έγκληση – Μήνυση – Πολιτική Αγωγή
κατά Βουλευτών & Ανώτερων Υπαλλήλων για μαζική απόδοση ιθαγένειας και
ψήφο αλλοδαπών στις δημοτικές
εκλογές http://syntagmagr.blogspot.com/2010/08/blog-post_09.html
Η μήνυση μπήκε στο αρχείο αλλά η σχετική ακυρωτική αίτηση έγινε δεκτή από
το ΣτΕ … Ανδριόπουλος Ιωάννης: Aίτηση Ακυρώσεως και Αίτηση
Αναστολής κατά μαζικής απόδοσης ιθαγένειας και
ψήφου αλλοδαπών –> ΣτΕ 350/2011 – Αντισυνταγματικό το
δικαίωμα ψήφου σε αλλοδαπούς ΚΑΙ Απόφαση Συμβουλίου
Επικρατείας (Ολομ.) 460/2013 – Ιθαγένεια, ψήφος αλλοδαπών κλπ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΝ ΙΣΤ -. ΣΕΛΙΣ 4 ΑΠΟ 26

24/12/2010 ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ
ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ 300 (η ανάρτηση εμπεριέχει όλες τις εξελίξεις)
25/02/2011, Ρεβέκκα Κοροβίλα του Σωτηρίου, ΜΗΝΥΣΗ-ΕΓΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ, ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ λόγω
μην αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας προς όφελος της
Ελληνικής οικονομίας και του
Έλληνα https://justiceforgreece.wordpress.com/μηνύσεις-2/ρεβέκκα-

κοροβίλα-κατα-παπανδρέου-λόγ/
25/02/2011 Παύλος Αλτίνης του Χρήστου, Δικηγόρου, ΕΓΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΑΚΗ) ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ http://palladion1.wordpress.com/

2011/03/07/εγκληση-κατα-γεωργιου-παπανδρεου-και/
22/03/2011 Όλγα Γεριτσίδου του Γεωργίου, Μήνυση για έσχατη
προδοσία. Πορεία : Μπήκε στο
αρχείο http://www.humansupport.gr/gr_kataggelies_more.php?

katag=24
24/03/2011 Γιώργος Γρυμπογιάννης κατά κυβέρνησης Γ.Α.Π. και κάθε
συνενόχου εντός και εκτός Κοινοβουλίου επί εσχάτη προδοσία και δόλια
παραπλάνηση του λαού και της χώρας, για την υπογραφή/ψήφιση του
μνημονίου

https://justiceforgreece.wordpress.com/2012/05/31/και-αλλη-μιαμηνυση-για-θαψιμο-στην-βου/ Πορεια: ΠΗΓΕ ΓΙΑ ΘΑΨΙΜΟ ΣΤΗΝ
ΒΟΥΛΗ ….

20/06/2011, Σαλεμή κατά Παπανδρέου έγκληση μήνυση κατά Γ. Α
Παπανδρέου για συκοφαντική δυσφήμηση , έσχατη προδοσία και πολλά
άλλα

01/07/2011 Ο πρόεδρος του Συνασπισμού Α.Τσίπρας κατά ΕΛΑΣ για

υπερβολική χρήση βίας και ακρότητες (γεγονότα της 29ης Ιουνίου
2011) Οι μετέπειτα εξελίξεις
18/07/2011 – 126 πολίτες και 150 μάρτυρες – μήνυση για την
αστυνομική αυθαιρεσία σε σχέση με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα
κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων και των μεγάλων,
μαζικών διαδηλώσεων τις 15,28,29/6/2011 στο Σύνταγμα και τους γύρω
δρόμους και περιοχές, για την χρήση απρόκλητης, δολοφονικής βίας και
τη ρίψη χημικών, εκρηκτικών και λοιπών όπλων (πέτρες, ξύλα, μάρμαρα
κ.α.) που συστηματικά, οργανωμένα και αδιάκοπα και χρησιμποίησε η
ΕΛ.ΑΣ. κατά τις πιο πάνω ημερομηνίες, κορυφώνοντας σε ένταση και
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έκταση το πογκρόμ που πραγματοποιήθηκε την 29/6/2011. Η μήνυση
στρέφεται κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου
Παπουτσή, του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου, των Εισαγγελικών
Λειτουργών που τελούσαν σε Υπηρεσία στο κέντρο επιχειρήσεων της
ΓΑΔΑ, του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Ελ. Οικονόμου, του Προϊσταμένου και των
μελών του Τμήματος Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Γενικής
Αστυνόμευσης, του Προϊσταμένου και των μελών της Υποδιεύθυνσης
Αποκατάστασης Τάξης, των αστυνομικών των διμοιριών των ΥΑΤ, ΥΜΕΤ,
ΔΙ.ΑΣ. και ΔΕΛΤΑ που τελούσαν σε Υπηρεσία κατά τις ημερομηνίες
15,28,29/6/2011 καθ’ όλη τη διάρκεια των γενικών απεργιών και μαζικών
διαδηλώσεων στην Πλατεία Συντάγματος, των πέριξ αυτής πέραν αλλά
και μακράν της Πλατείας δρόμων και περιοχών και κατά παντός
υπευθύνου που έδωσε εντολή για τις πράξεις που περιγράφονται στη
μήνυση ή που με οποιονδήποτε τρόπο συνέδραμε τους ανωτέρω
δράστες.http://www.amesi-dimokratia.org/it/comunicati/item/508-

κατατέθηκε-η-μήνυση-για-την-αστυνομική-αυθαιρεσία

30/08/2011 Μήνυση Κλαπάκη κατά Παπακωνσταντίνου και παντός

υπευθύνου για το νόμο των αυθαιρέτων (έσχατη προδοσία
– απόπειρα) Σχετικό: ΣτΕ 3341/2013 (Ολομ.) Αντισυνταγματικότητα
διατάξεων του ν. 4014/2011 για τα αυθαιρετα
21/09/2011 Η Νέα Ελλάδα κατέθεσε μήνυση με την κατηγορία της
ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως
Πολιτική Αγωγή, εναντίον της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου
και των μελών της Γ. Παπακωνσταντίνου, Ευ. Βενιζέλου, Ανδ.
Λοβέρδου, Χ. Παπουτσή, Α. Διαμαντοπούλου, Θ. Πάγκαλου, του
αδερφού του πρωθυπουργού Ανδρ. Παπανδρέου και τους
συμμετέχοντες στην εταιρεία Institute for Climate and Energy
Security στην Ελβετία για τον βρόμικο ρόλο τους στη λεηλασία της
Ελλάδας και επίσης κατα παντός υπευθύνου για την αλλοίωση των
στατιστικών στοιχείων για το έλλειμα του 2009 με βάση τις
καταγγελίες της καθηγήτριας Οικονομετρίας κας Ζωής Γεωργαντά
και των άλλων τεσσάρων αποπεμφθέντων μελών της
Επιτροπής http://www.tsantiri.gr/politiki/nea-ellada-minisi-stinkivernisi-gia-eschati-prodosia.html,
http://tolimeri.blogspot.com/2011/09/blogpost_8723.html#ixzz1YbVuhcwd
03/10/2011 ΔΣΑ: Μηνυτήρια αναφορά για την τεχνιτή διόγκωση
του ελλείμματος του 2009
03/11/2011 Μυταλούλης Ιωάννης ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ για
ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (141 ΠΚ) ΠΚ αρθ. 141 Όποιος με πρόθεσή
του και με οποιεσδήποτε ενέργειες εκθέτει το ελληνικό κράτος ή
σύμμαχό του ή κατοίκους τους σε κίνδυνο αντιποίνων ή εκθέσει σε
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κίνδυνο διατάραξης φιλικές σχέσεις του ελληνικού κράτους ή
συμμάψου του με ξένο κράτος, τιμωρείται με φυλάκιση τριών
μηνών μέχρι τριών ετών. Αν τα αντίποινα επήλθαν πραγματικά
εξαιτίας των ενεργειών του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον
τριών ετών. http://www.scribd.com/znasos/d/71459510-ΜΗΝΥΣΗΚΑΤΑ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-141-ΠΚ ή ΕΔΩ
06/12/2011 Μηνυτήρια αναφορά κατά οκτώ Υπουργών που
υπέγραψαν την ΚΥΑ του «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου
των Υδατοκαλλιεργειών» ( Παπακωνσταντίνου, Βενιζέλος,
Γερουλάνος κλπ) Με τη μηνυτήρια αναφορά, καταγγέλλονται οι
παράνομες διαδικασίες που κατέληξαν στην υπογραφή της επίμαχης
ΚΥΑ στις 4.11.2011, ημέρα παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην
κυβέρνηση Παπανδρέου. Οι οχτώ Υπουργοί καταγγέλλονται για το
αυταπόδεικτο αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης περί δήθεν ύπαρξης
της προαπαιτούμενης γνώμης του Εθνικού Συμβουλίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού, ενώ ειδικότερα ο Υπουργός Πολιτισμού
και Τουρισμού, κ. Π. Γερουλάνος, καταγγέλλεται επιπλέον για την
εν γένει παράνομη συμμετοχή του στη διαδικασία, αφού είχε ίδιον
οικονομικό και ηθικό συμφέρον από τη θεσμοθέτηση της ΚΥΑ.
09/02/2012 Καταγγελία στον Άρειο Πάγο για τα 203 δισ που πήραν
οι τράπεζες (έσχατη προδοσία, απιστία, υπεξαίρεση)
08/03/2012 Μήνυση για την αποδοχή εκ μέρους του Ελληνικού
Λαού ενος παράνομου χρέους
21/03/2012 KATΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΦΑΝΤΗ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΝΔ
27/03/2012 Δύο γιατροί από την Κρήτη μηνύσαν τον Γιώργο
Παπακωνσταντίνου λόγω έγκρισης μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Κουτεντάκης Ε & Θ. )
30/03/2012 Σακάς κατά της Ολομέλειας της ΙΒ Βουλής, ως
Δικαστικού Εισαγγελικού (συλλογικού) Οργάνου, για το Βατοπέδι
24/04/2012 Κουτεντάκης: ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΑΛΗΝΑ.
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24/04/2012 Όλγα Γεριτσίδου και άλλοι 10 πολίτες: Μήνυση για
προπαρασκευαστικές πράξεις Εσχάτης Προδοσίας, εξαπάτηση
εκλογέων, χειραγώγηση – εκβιασμό και παραπλάνηση εκλογέων για
τις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 κατέθεσαν σήμερα η Όλγα
Γεριτσίδου και συμΠολίτες της, μετά από την σωρεία
συνταγματικών εκτροπών που διεπράχθησαν και συνεχίζουν να
διαπράττονται από την σε κάθε περίπτωση αντισυνταγματική
κυβέρνηση Παπαδήμου και τους υπουργούς και εισαγγελείς που
κατά το Σύνταγμα όφειλαν να μην ανεχθούν και στηρίξουν αυτές
τις αντισυνταγματικές πράξεις. Ανάμεσα στους πέντε μηνυομένους
και ο καθ’ όλα ανενεργός και διακοσμητικός πρόεδρος της
δημοκρατίας Κάρολος
Παπούλιας. http://www.humansupport.gr/uploads/lawsuitpapademos
greek.pdf
26/04/2012 Κουτεντάκης: ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑΣ ΞΥΛΟΥΡΗ.
17/05/2012 Μήνυση κατά ΑΤΕ για τα δάνεια των κομματων Ο
σύλλογος “Ελληνες Φορολογούμενοι” κατέθεσε στην Εισαγγελία
Αθηνών, μηνυτήρια αναφορά (Γ2012/1722) κατά παντός υπευθύνου
στελέχους της διοίκησης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος , με
την οποία καλεί τον Εισαγγελέα να ερευνήσει την ύπαρξη ευθυνών
στελεχών της Τράπεζας, σχετικά με την υπόθεση δανεισμού
πολιτικών κομμάτων. (Δείτε τη μηνυτήρια αναφορά σε μορφή
pdf – Δείτε το κείμενο της μηνυτήριας αναφοράς, μαζί με τους
σχετικούς συνδεσμους)
25/05/2012 Μήνυση κατά ΠΑΣΟΚ και ΝΔ από το Χωνί [μήνυση
κατά παντός υπευθύνου στελέχους του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ καθώς
και κατά παντός υπευθύνου στελέχους του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους και του Υπουργείου Οικονομικών για το αδίκημα της
απιστίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου αναφορικά με
τις κρατικές χρηματοδοτήσεις των κομμάτων αυτών]
06/06/2012 Μήνυση κατά τραπεζών, αρχηγών κομμάτων,
πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας κλπ –> ΕΧΩ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΥΣ ΖΗΤΩ ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΩ ΜΑ ΔΕΝ ΜΕ
ΚΑΛΟΥΝ !!!
09/06/2012 Χάρρυ Κλυνν: Άμεση σύλληψη του κ. Πάγκαλου και
προσαγωγή του σε ανάκριση…
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11/06/2012 ΕΒΕΑ και ΕΕΑ μήνυσαν την Τράπεζα της Ελλάδας για
το κούρεμα … ( αποθεματικά των ταμείων ) Είχαν προηγηθεί: το
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία,
το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο
Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος, η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών
Ελλάδος, το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής, οι Νοσοκομειακοί
Γιατροί , το ΕΕΘ κλπ
28/06/2012 Μήνυση κατέθεσε αξιωματικός για τις επιπτώσεις του
PSI στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού
04/07/2012 Η μήνυση του Μ. Λώλου στα ΜΑΤ
06/07/2012 Μήνυση Κρητικοπούλου – Σακκά και 282 πολιτών για
εξαπάτηση εκλογέων και
έσχατη προδοσία και ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ (28/10/2012)
Με την κατάθεση του υπομνήματος ο αριθμός των
συνυπογραφόντων/συμμηνυτών αυξήθηκε κατά 94 άτομα
( προσκομίσθηκαν η σχετικές υπογραφές κλπ). Συνεπώς τώρα
υπάρχουν τουλάχιστον 376 συν-μηνυτες.
06/07/2012 Έγκληση Μήνυση του Δημητρίου Ρελου για παράβαση
καθήκοντος, υπόθαλψη εγκληματία και άλλα αδικήματα, κατά
γραμματέα Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ
(τμήμα εσωτερικών υποθέσεων) και παντός
άλλου υπευθύνου Εμπεριέχει μηνύσεις για έσχατη προδοσία και
άλλα αδικήματα κατά του Προέδρου του Αρείου Πάγου, κατά του
Ευάγγελου Βενιζέλου κλπ
08/07/2012 Νέα μήνυση ενάντια στην τρόικα, τους ξένους
επικυρίαρχους και τους συνεργάτες
– υποστηριχτές και10/08/2012 Υπόμνημα – Αναφορά – Καταγγελία
& Ανοικτή Επιστολή
20/07/2012 Μήνυση κατά της Τράπεζας της Ελλάδος κατέθεσε και
το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
20/07/2012 BΑΡΥΤΑΤΗ ΜΗΝΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Χ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗΣ “ΜΑRFIN
ΕΓΝΑΤΙΑ TΡΑΠΕΖΑ” για σύσταση και λειτουργία εγκληματικής
οργάνωσης Σε μετωπική σύγκρουση το Ε.Ι.Χ.Ε με το
τραπεζικό κατεστημένο;
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19/09/2012 Μήνυση κατά της Βουλής για κατάχρηση εξουσίας
(ΠΚ 239)
04/10/2012 Μήνυση κατά Βενιζέλου και Παπακωνσταντίνου από
Χρυσή Αυγή για λίστα Λαγάρντ [βίντεο]
08/10/2012 ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Γ.Α.Π. & ΜΠΕΓΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ
“ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ” Πάνος Σταμάτης για διασπορά ψευδών ειδήσεων
( άρθρο 191 παρ. 1 του ΠΚ )
09/10/2012 Μηνυτήρια αναφορά εναντίον όσων ενέχονται στο
ξεπούλημα της Αγροτικής [βίντεο]
10/10/2012 ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΑΠΑΤΗΣ (βουλευτικές εκλογές Ιουνίου 2012
) + Υπόμνημα
15/10/2012 Έγκληση – μήνυση κατά του Οικονομικού Εισαγγελέα
Γρηγορίου Πεπόνη
23/10/2012 Δεύτερη μήνυση για την λίστα “Λαγκάρντ” Μηνυτές:
Αλίκη Κυριακάκη, Οδυσσέας Τηλιγάδας, Ελένη
Διαμαντοπούλου κατά Ε. Βενιζέλου, Γ. Παπανδρέου, Γ.
Παπακωνσταντίνου, Ι. Διώτη, Ι. Καπελέρη, Σ. Στασινόπουλου και
παντός άλλου υπευθύνου
25/10/2012 Μηνυτήρια αναφορά για την τιμή του
πετρελαίου θέρμανσης
29/10/2012 ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ Α.Κί.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΤΣ !!
20/11/2012 Μηνυτήρια αναφορά κατά Ευάγγελου Μεϊμαράκη –
Φίλιππου Πετσάλνικου ( για “θάψιμο” δικογραφίας που αφορά
οικονομικό σκάνδαλο 102 εκατομμυρίων ευρώ)
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29/11/2012 Μηνυτήρια Αναφορά Αρτέμη Σώρρα κατά Σαμαρά,
Βενιζέλου, Κουβέλη, Στουρνάρα και Παπούλια.
07/12/2012 Μηνυτήρια αναφορά για την καθυστέρηση στην
έκδοση απόφασης από το ΣτΕ για το τέλος επιτηδεύματος
11/12/2012 ΙΝΚΑ: Μήνυση κατά Στουρνάρα Αίτημα ενεργοποίησης
της αυτόφωρης διαδικασίας
12/12/2012 Μήνυση της Χρυσής Αυγής κατά Στουρνάρα για
παρότρυνση σε διάπραξη πλημμελήματος, ηθική αυτουργία σε
παραβίαση δικαστικής απόφασης και ηθική αυτουργία σε παράβαση
καθήκοντος. ( Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)
20/12/2012 ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ. ( Κουτεντάκης)
21/12/2012 ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ κατά Παπανδρέου και παντός
υπευθύνου για ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ( Του Παναγιώτη Σταμάτη του
Δημητρίου, Πλωτάρχη του Πολεμικού Ναυτικού ε.α. για τις εκλογές
2009) –> Στη Βουλή και η μήνυση του Παναγιώτη Σταμάτη κατά
του ΓΑΠ & Σια [ σχετικο Η καινούργια τηλεδίκη του ΣΚΑΙ
07/01/2013 ΕΠΣΕ: Μήνυση κατά πρώην και νυν ΥπουργώνΥφυποργών Παιδεία και Εισαγγελέων Πρωτοδικών

13/01/2013 Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών – ΣΠΙΘΑ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ
ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ (ΦΕΚ 240/2012)
15/01/2013 Μήνυση κατά της Τρόικας (Τέρενς Κουίκ κατά: Πωλ
Τομσεν, Ματίας Μορς, Κλάους Μαζούχ)
16/01/2013 Ένστολος και πολίτες ζητούν τη
σύλληψη πολιτικών (μηνυτήριες αναφορές)
18/01/2013 Μήνυση κατά Ευ.Βενιζέλου για κατασκοπεία και
παραβίαση μυστικών του κράτους (ΠΚ 146-149)
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18/01/2013 Παντελής Γιαμαρέλλος κατά Ε. Βενιζέλου (για
Εσχάτη Προδοσία, παράβαση των περί Κρατικών Απορρήτων,
απειλή κατά του Πολιτεύματος κλπ)
25/01/2013 Και τρίτη μήνυση κατά Ευάγγελου Βενιζέλου για την
δήλωση περί κατοχής αμυντικών σχεδίων Του Ιγνατίου
Καραθεοδώρου του Δημητρίου, απόστρατου αξιωματικού της
Πολεμικής Αεροπορίας, κατοίκου Καλλονής – Δήμου Λέσβου.
07/02/2013 ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΝΤΕ. ( για Παθητική Δωροδοκία, Παράβαση καθήκοντος
και Συγκάλυψη Κακουργημάτων κατά συναυτουργία.)
29/03/2012 Μήνυση αξιωματικού για τις περικοπές σε μισθούς
και συντάξεις (Του Παναγιώτη Σταμάτη του Δημητρίου, Πλωτάρχη
του Πολεμικού Ναυτικού ε.α. ) –> Άρχίσε προκαταρκτική εξέταση
– Τρίτη 04.06.2013
02/04/2013 Μηνυτήρια αναφορά για την υπόθεση του ναυτικού
οχυρού στην Κασσιώπη της Κέρκυρας –> Άρχίσε προκαταρκτική
εξέταση – Τρίτη 04.06.2013
05/04/2013 ΓΙΟΡΓΟΣ ΣΑΡΡΗΣ κατά MARFIN και παντός πολιτικού
και υπηρεσιακού υπευθύνου
24/06/2013 (Για την ΕΡΤ) Μηνυτήρια αναφορά κατά του Γιάννη
Στουρνάρα και του Σίμου Κεδίκογλου υπέβαλαν 27 δικηγόροι ( μην
συμμόρφωση δικαστική απόφαση ), ΚΑΙ Δεύτερη μήνυση κατά
Στουρνάρα – Κεδίκογλου από τα σωματεία του Τύπου
25/06/2013 Έγκληση μήνυση κατά του Χρήστου Πάχτα από το
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»
27/06/2013 Μηνυτήρια αναφορά του Μανούσου Ντουκάκη προς το
Υπ. Οικονομικών (TAXIS)
10/07/2013 Μηνυτήρια αναφορά για τα δάνεια των κομμάτων
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23/07/2013 Μήνυση ΟΙΕΛΕ κατά υπουργού Παιδείας και
συνεργατών για παράβαση καθήκοντος με δόλο την εξυπηρέτηση
συμφερόντων τρίτων
23/08/2013 Μηνυτήρια αναφορά και εισαγγελική έρευνα για τους
ανασφάλιστους “ασφαλισμένους” του ΟΑΕΕ, 7/10/2013
Συμπληρωματικό υπόμνημα, 2/10/2013 Αναφορά στην Επιτροπή
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
20/09/2013 Μηνυτήρια αναφορά της Χρυσής Αυγής κατά Δένδια,
καναλιών και εφημερίδων για ψευδή καταμήνυση, καθώς και για το
αδίκημα του άρθρου 192 ΠΚ. (διατάραξη κοινής ειρήνης)
24/09/2013 Μήνυση του Δημ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ κατά Των Τραπεζών: 1)
«ΕΘΝΙΚΗΣ», 2) Alpha Bank, 3) Εurobank, και 4)
Πειραιώς, Για Απάτη (ΠΚ 386), Εκβίαση (ΠΚ 385), Απειλή (ΠΚ 333),
Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σε βαθμό
ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ (ν. 3932/2011 και ν.3691/2008) και Σύσταση
Εγκληματικής Οργάνωσης (ΠΚ 187) ΚΑΙ ΚΑΤΑ α)
Γεωργίου Προβόπουλου, Δ/τη Κεντρικής Τράπεζας για συνέργεια
στα παραπάνω κακουργήματα των τραπεζών, δια της πλημμελούς
άσκησης των εποπτικών του καθηκόντων (παράβαση των άρ. 2δ,
55Α του Καταστατικού της ΤτΕ) και δεν επέβαλλε υπέρ του
Δημοσίου τις κατά των τραπεζών προβλεπόμενες ποινές (αρ. 55 του
καταστατικού της ΤτΕ) (Απιστία περί την Υπηρεσία, ΠΚ
256). β) Της Δ/ντριας Β. Ζάκκα και Υπ/ντριας Κυριακής
Φλεσιοπούλου της Δ/νση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της
Τράπεζας της Ελλάδος για συνέργεια στα κακουργήματα των
τραπεζών δια της πλημμελούς εποπτείας των τραπεζών. γ) Και
κατά παντός υπευθύνου για τα παραπάνω εγκλήματα ως φυσικών
και ηθικών
αυτουργών. https://justiceforgreece.wordpress.com/μηνύσεις-2/αντ
ωνιου-κατά-τραπεζων-εθνικη-alpha-bank-εurobank-π/
Μήνυση κατά πρωθυπουργών που έφεραν και εφάρμοσαν
τα μνημόνια! ( άγνωστη ημερομηνία κατάθεσης Έναρξη
προκαταρκτικής εξέτασης 18/10/2013)

08/01/2014 Μήνυση για τις δηλώσεις του αντιπρόεδρου της
Βουλής (μίζες στα εξοπλιστικά)
14/01/2014 Μιχαήλ Αρβανίτης κατά Σαμαρά και όσων άσκησαν
εκτελεστική εξουσία από το 1996 έως το 2012
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21/01/2014 Μήνυση Αντωνίου για την εξαγορά της ΑΤΕ από την
Πειραιώς
27/01/2014 ΕΝΟΡΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ του Δημ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
στην από 27.05.2010 μήνυση του για έσχατη προδοσία ( με την
παρούσα, οι κατηγορίες εκτείνονται στους επόμενους
πρωθυπουργούς και στους καινούργιους βουλευτές)
02/03/2014 Μήνυση κατά υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών
και υπαλλήλων των τραπεζών. Αίτηση παροχής προστασίας
03/04/2014 Μπαλτάκος-gate: Μήνυση Αντωνίου κατά πρωθ/ργου,
υπουργών και εισαγγελέα για Εσχάτη Προδοσία, Μηνυτήριες
Αναφορές κατέθεσαν : ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, η “Δημιουργία,
ξανά!” και ο ΛΑ.Ο.Σ
12/11/2014 Μητρόπολη Ζακύνθου και Μονή Αγίου Γεωργίου των
Κρημνών για την αγοραπωλησία 15.000 στρεμμάτων στη περιοχή
«Ναυάγιο» στη Ζάκυνθο
14/11/2014 ΠΟΕ-ΟΤΑ κατά του Πάγκαλου (για κοπρίτες και
κοπανατζήδες)
15/01/2015 ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΔΟΛΟ,
ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ & ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
30/03/2015 Μήνυση κατά των Υπουργών Οικονομικών και
Διευθυντών ΔΟΥ
30/03/2015 ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΣΥΡΜΟ ΤΩΝ Ε.Δ (ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ
ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΥΚ)
09/04/2015 Μήνυση κατά Γεωργίου Κατρούγκαλου και παντός
υπευθύνου Α/802/2015
06/07/2015 Μήνυση κατα προέδρου, αντιπροέδρου και συμβούλου
του Συμβουλίου της Επικρατείας (και έφεση) Η μήνυση στρέφεται
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κατά του Σωτηρίου Ρίζου, (π) Προέδρου του Συμβουλίου της
Επικρατείας, της Σαρπ Αϊριν-Εβελυν-Μικέλα-Μαίρη, Αντιπροέδρου
του ΣτΕ και του Κουσούλη Κωνσταντίνου, Συμβούλου του
Συμβουλίου της Επικρατείας
26/07/2015 ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΟΔΟΥ ΣΤΟ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ (ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ)
20/12/2015 Μήνυση κατά του Αλέξη Τσίπρα για εσχάτη προδοσία
17/02/2016 Μήνυση για τη χρησιμοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων
στο προσφυγικό
20/02/2016 Mήνυση κατά Ευάγγελου Βενιζέλου και Χαράλαμπου
Αθανασίου για εκβίαση, απάτη, παράβαση καθήκοντος και άλλα
αδικήματα
22/02/2016 Ομαδική και ατομική μήνυση κατά Τσίπρα και παντός
υπευθύνου (πολιτικού, δημοσιογράφου, τραπεζίτη), για έσχατη
προδοσία κ.α.
09/03/2016 Μήνυση κατά του Δ. Παπαγγελόπουλου, Υπουργού
Αναπληρωτού Δικαιοσύνης και παντός υπευθύνου για Εσχάτη
Προδοσία δια της κατάργησης της Διάκρισης των Εξουσιών
και άλλα
06/04/2016 Μήνυση του δημάρχου Παιονίας για τα προβλήματα
στην Ειδομένη
15/04/2016 Μήνυση των αστυνομικών για την έλλειψη μέτρων
υγιεινής στην Ειδομένη
11/05/2016 Μήνυση κατά του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας
του Πολίτη και παντός υπευθύνου από κατοίκους της
Ειδομένης Σχετικό: Ειδομένη: Μηνύσεις Κατοίκων, Αστυνομικών και
Δημάρχου Παιονίας για την κατάσταση στην περιοχή
11/05/2016 Μήνυση κατά της Προέδρου του Αρείου Πάγου Β.
Θάνου από τον Ανδρέα Βγενόπουλο
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18/05/2016 Μήνυση για την πώληση του Οργανισμού Λιμένος
Πειραιώς (ΟΛΠ)
19/05/2016 Μήνυση για τον αποκλεισμό της σιδηροδρομικής
γραμμής στην Ειδομένη από τον πρόεδρο του εμπορικού
επιμελητήριου Κιλκίς
19/05/2016 Μήνυση του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για
την Ειδομένη
12/05/2016 Μήνυση κατά του αναπληρωτή υπουργού Υγείας
Παύλο Πολάκη
27/07/2016 ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ KATA ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ-ΓΚΑΛΜΠΡΕΙΘ
(Plan X)
30/08/2016 Μήνυση αστυνομικών για την υγειονομική «βόμβα»
στο Ελληνικό
31/08/2016 Λαϊκός Σύνδεσμος «Χρυσή Αυγή» κατά Δημήτρη
Κοντομηνά για τη λίστα Lagarde
16/12/2016 Μήνυση κατά του Βασίλη Λεβέντη και παντός
υπευθύνου για εξαπάτηση εκλογέων και νόθευση εκλογής
03/01/2017 Μήνυση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης κατά
ΠΔ, Υπουργών και βουλευτών που ψήφισαν τον
ν. 4389/2016 ( Μηνυόμενοι είναι οι ακόλουθοι : Προκόπης
Παυλόπουλος, Παναγιώτης Κουρουμπλής , Χριστόφορος
Βερναρδάκης, Γιώργος Σταθάκης, Νίκος Παρασκευόπουλος ,
Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος , Γιώργος Κατρούγκαλος , Θεανώ
Φωτίου, Ουρανία Αντωνοπούλου , Ανδρέας Ξανθός, Παύλος
Πολάκης, Ευκλείδης Τσακαλώτος , Τρύφωνας Αλεξιάδης , Γιώργος
Χουλιαράκης , Παναγιώτης Σκουρλέτης, Ιωάννης Τσιτώνεις,
Χρήστος Σπίρτζης , Θεόδωρος Δρίτσας , Ευάγγελος Αποστόλου ,
Αλέξανδρος Φλαμπουράρης + βουλευτές )
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18/01/2017 Μηνυτήρια αναφορά και αγωγή αποζημίωσης ΠΟΕΔΗΝ
κατά Πολάκη
20/01/2017 Μήνυση κατά του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου
Σπίρτζη για παράβαση καθήκοντος και εσχάτη προδοσία
13/02/2017 ΜΗΝΥΣΗ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (για το Ν. 4389/2016, ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016)
06/03/2017 Σ.Ε.Υ.Σ. κατά Αλέξη Τσίπρα, Προκόπη Παυλόπουλου,
Βασιλικής Θάνου και παντός υπευθύνου για εσχάτη προδοσία
10/03/2017 Μήνυση κατά του υπουργού προστασίας του πολίτη Ν.
Τόσκα και του αρχηγού της ΕΛΛΑΣ, για την κατάληψη του
ξενοδοχείου City Plaza από αλλοδαπούς
22/06/2017 Μήνυση κατά Πρ. Παυλόπουλου, Α. Τσίπρα, Ε.
Τσακαλώτου, Γ. Στουρνάρα, Στ. Κοντονή, Ν. Κοτζιά, Γ. Χουλιαράκη,
Δ. Παπαδημητρίου, Γ. Κατρούγκαλου, Χρ. Κωτσογιάννη,
Φρ.Κουτεντάκη, Γ. Πιτσιλή, Π. Πέρκα και κατά παντός άλλου
υπευθύνου για τις γερμανικές αποζημιώσεις (απιστία σε βάρος του
Δημοσίου, σε βαθμό κακουργήματος και κατάλυση θεμελιωδών
αρχών του πολιτεύματος).
05/02/2018 Μήνυση του Ε.ΠΑ.Μ. για ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ και
ΨΗΦΙΣΜΑ για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας
15/02/2018 Μήνυση κατά του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του
Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, της Ελένης Τουλουπάκη και κατά
παντός υπευθύνου από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά
(Novartis
21/05/2018 Δορύλαος Κλαπάκης προς την Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου με αφορμή την παραίτηση του προέδρου του ΣτΕ Νίκο
Σακελλαρίου (σχετίζεται με δυο άλλες μηνύσεις του)
29/05/2018 Μήνυση κατά του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά
για «Εσχάτη Προδοσία» από φορείς Μακεδόνων οι οποίοι μιλάνε
για τετελεσμένο το αδίκημα της έσχατης προδοσίας με σφετερισμό
της εξουσίας που απονέμει το Σύνταγμα στο κρατικό αξίωμα του
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υπουργού Εξωτερικών, για κατάλυση δημοκρατικών θεσμών, της
έκφρασης του ελληνικού λαού μέσω δημοψηφίσματος και της
λαϊκής κυριαρχίας, ως και του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος (η
βουλή, σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την αυθεντική βούληση
του ελληνικού λαού). Πιο συγκεκριμένα, οι μηνυτές κατηγόρησαν
τον μηνυόμενο ότι με την επίσημη τοποθέτησή του σύμφωνα με την
οποία είναι αδιανόητο να υπάρχει όνομα χωρίς τον όρο
«Μακεδονία», αναφερόμενος στο κράτος των Σκοπίων, κατέλυσε
κάθε έννοια Δημοκρατίας, καθώς αρνήθηκε να συζητήσει με τους
ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ Μακεδόνες για το μείζον αυτό θέμα, ενώ επειδή
συναντιόταν συχνότατα με τους ΨΕΥΔΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ των Σκοπίων
επέδειξε ασέβεια στους αγώνες των προγόνων μας, που
εργάσθηκαν σκληρά για τη διατήρηση της Ελληνικότητας της
Μακεδονίας και έθεσε σε κίνδυνο την Ειρήνη στην ευρύτερη
περιοχή των Βαλκανίων. Πιο συγκεκριμένα, τον κατηγορήσαν ότι
α) αδιαφόρησε για τη βούληση των εκατομμυρίων Ελλήνων που
συμμετείχαν μαζικά στα συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης και της
Αθήνας β)αδιαφόρησε για τα ψηφίσματα των Δημοτικών
Συμβουλίων της συντριπτικής πλειοψηφίας των Δήμων της
Μακεδονίας και πολλών άλλων Δήμων της χώρας, καθώς και για το
αποτέλεσμα των δημόσιων διαβουλεύσεων που έγιναν στις μεγάλες
πόλεις της Μακεδονίας, που ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ την ξεκάθαρη λαϊκή
βούληση γ)αδιαφόρησε για τα ψηφίσματα Ομοσπονδιών, Ενώσεων,
Συλλόγων, αλλά και για την επίσημη θέση του Αγίου Όρους και της
Εκκλησίας της Ελλάδος για μη χρήση το όρου «Μακεδονία» από
τους γείτονες δ) έχει διαπράξει ηθικά και εθνικά το αδίκημα της
ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, δημιουργώντας προηγούμενο με την
παραδοχή ύπαρξης «Μακεδόνων» πλην των Ελλήνων, το οποίο ήδη
επικαλούνται οι γείτονες για να στηρίξουν τον περιγέλαστο
«μακεδονισμό» τους ε) με τους χειρισμούς του εξυπηρέτησε τα
συμφέροντα της ακροδεξιάς των Σκοπίων που επιθυμεί διακαώς την
εγκαθίδρυση δήθεν «Μακεδονικού» έθνους και κάνει τα πάντα για
να ικανοποιήσει τα «ιμπεριαλιστικά» σχέδια του ΝΑΤΟ (για ένταξη
των Σκοπίων) για τα οποία η κυβέρνηση ήταν αντίθετη προεκλογικά
και ιδεολογικά. Στις 31 Μαΐου 2018 η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδονίας, εξέδωσε και δημοσίευσε
σχετικό δελτίο τύπου και έτσι το περιεχόμενο της επισυναπτόμενης
μήνυσης, έγινε ευρύτερα γνωστό, όπως και τα επικαλούμενα σε
αυτήν ψηφίσματα Δημοτικών Συμβουλίων της συντριπτικής
πλειοψηφίας των Δήμων της Μακεδονίας.
06/06/2018 Μηνυτήρια αναφορά της συντονίστριας των
Παμμακεδονικών Οργανώσεων Υφηλίου Νίνας Γκατζούλη κατά του
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά για προπαρασκευαστικές
πράξεις εσχάτης προδοσίας. Η Ελληνοαμερικανίδα συνταξιούχος
καθηγήτρια από το Πεντάλοφο Κοζάνης, η οποία δίδαξε
Νεοελληνική Γλώσσα και Ιστορία στο πανεπιστήμιο New Hampshire,
στην αναφορά που θέτει στην κρίση της εισαγγελέως λέει ότι η
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δραστηριότητα του κ. Κοτζιά στο Σκοπιανό ζήτημα μέχρι στιγμής
δείχνει ότι «είναι αποφασισμένος να παραχωρήσει το όνομα της
Μακεδονίας για χρήση στο κράτος των Σκοπίων, παρά την
εκπεφρασμένη, αντίθετη προς τούτο, λαϊκή βούληση».
Συμπληρώνει, δε, πως όλες οι τοποθετήσεις του υπουργού
Εξωτερικών της Ελλάδας, «με σημαντικότερη την τελευταία, στην
οποία δήλωσε ότι ‘‘κλείδωσε η συμφωνία’’, παραχωρεί το όνομα της
Μακεδονίας στα Σκόπια και αυτό εξ ονόματος του ελληνικού λαού,
χωρίς να έχει την ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση». Γι’ αυτούς
τους λόγους η κυρία Γκατζούλη ζήτησε να διερευνηθεί από την
δικαιοσύνη αν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης και αν στοιχειοθετείται
το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας από τον κ. Κοτζιά για τον
καταλογισμό ποινικών ευθυνών και από τον ίδιο ζήτησε να λάβει υπ’
όψιν του τον ελληνικό λαό και τις προσπάθειες των Ελλήνων
Μακεδόνων, οι οποίες εκδηλώθηκαν όχι μόνο στα μεγαλειώδη
συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών, αλλά και στις
δημόσιες διαβουλεύσεις και στις αποφάσεις που έλαβαν περίπου 50
δήμοι στη Μακεδονία εναντίον της σύνθετης ονομασίας».
20/06/2018 δεκαέξι (16) δικηγόροι κατέθεσαν στον εισαγγελέα
στοιχεία, σειριακούς αριθμούς από άνδρες των ΜΑΤ που έδρασαν με
μένος ενάντια στους Έλληνες τόσο στο Σύνταγμα, όσο και στο
Πισοδέρι και φυσικά φωτογραφίες και βίντεο με την πέρα από κάθε
φαντασία και νομιμότητα, δράση τους ενάντια σε όσους
διαδήλωναν κατα της εκχώρησης του ονόματος της Μακεδονίας.
Στο φάκελο συμπεριλάβαμε γνωματεύσεις δημόσιων νοσοκομείων
τόσο στην Αττική όσο και στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, από τα θύματα των
βίαιων επιθέσεων των πραιτοριανών του Τόσκα, όσο και ένορκες
καταθέσεις των ίδιων των θυμάτων. [ Κίνηση δικηγόρων
κατήγγειλε την αγριότητα των ΜΑΤ σε Πισοδέρι και
Συνταγμα, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ μια σωστή πατριωτική κίνηση από
δικηγόρους, Γιώργος Αδαλής : Όλη η αλήθεια για την κόλαση στο
Πισοδέρι – Πως την έζησα ως ο μοναδικός δημοσιογράφος που
βρέθηκε εκεί ]
27/06/2018 και 29/06/2018, παρόμοιες μηνύσεις του
Παναγιώτη Σταμάτη του Δημητρίου, Πλωτάρχη του Πολεμικού
Ναυτικού ε.α και της Κωσταντινιάς Ντέμου του Δημητρίου,
πτυχιούχου Σ.Α.Ν – Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής, κατά Νίκου
Κοτζιά για εσχάτη προδοσία, απιστία κατά την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος, επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας και ηθική
αυτουργία του πρωθυπουργού Α. Τσίπρα στα αδικήματα αυτά (ΠΚ
14, 26, 27, 42, 45, 46, 47, 48, 134, 138, 256, 259)
06/07/2018 Κατατέθηκε στην Εισαγγελία πλημμελειοδικών
Καβάλας η υπ. αρ. 222581932958090300 μήνυση ενός πολίτη που
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ζητά τη δίωξη, σύμφωνα με το άρθρο 134 παρ. 2 του Ποινικού
Κώδικα, των υπεύθυνων για την Συμφωνία για τη Μακεδονία. Στις
01/12/2018 η μήνυση διαβιβάστηκε στη βουλή
22/07/2018 Αθανάσιος Καρανάσιος κατά Τσίπρα, Κοτζιά,
Καμμένο για κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος, παράβαση
καθήκοντος και εσχάτη προδοσία κατά των εμπλεκομένων φυσικών,
ηθικών και έμμεσων αυτουργών στην σύναψη της Συμφωνίας
των Πρεσπών
30/07/2018 Παναγιώτης Σταμάτης κατά παντός υπευθύνου
αρμοδίου Υπουργού, γενικού γραμματέα, αιρετών υπαλλήλων της
Περιφέρειας Αττικής, αιρετών των Δήμων, στα διοικητικά όρια των
οποίων έλαβαν χώρα οι «φονικές» πυρκαγιές , την 23η
Ιουλίου 2018. + 03/09/2018 Αίτημα προς την Ολομέλεια των Εφετών
του Εφετείου Αθηνών για ορισμό εφέτη ανακριτή
01/08/2018 Συγγενείς δυο θυμάτων της πυρκαγιάς της 23ης
Ιουλίου, κατά του γενικού γραμματέα πολιτικής προστασίας Γιάννη
Καπάκη, της περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου, του δημάρχου
Μαραθωνος Ηλία Ψινάκη, των υπευθύνων γραφείων πολιτικής
προστασίας περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαραθώνος, των
αρμοδίων και υπευθύνων αξιωματικών του Πυροσβεστικού σώματος
για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής, αρμοδίων και υπευθύνων
αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας για την περιοχή της
ανατολικής αττικής και κατά παντός υπευθύνου για τα τραγικά
συμβάντα, με επιφύλαξη για τα πολιτικά πρόσωπα
03/08/2018 Αναφορά Νικολόπολου προς τον Εισαγγελέα του Α.Π
για τα αίτια και τις συνθήκες της φονικής πυρκαγιάς στην
Ανατολική Αττική (αυθαίρετα, ΣΚΑΙ, ΝΔ κ.α)

06/08/2018 Κωνσταντοπούλου κατά κυβερνητικών και
αυτοδιοικητικών προσώπων και υπηρεσιακών παραγόντων, για
εγκλήματα που τελέστηκαν στις πυρκαγιές της Δευτέρας 23
Ιουλίου 2018

13/08/2018 Παράσταση πολιτικής αγωγής από την οικογένεια
Χερουβείμ -Εχασε 4 μέλη της / Αίτηση γνωστοποίησης εγγράφων
που σχετίζονται με την υπόθεση εν όψη κατάθεσης σχετικής
μήνυσης
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17/08/2018 Πυρκαγιές: Βουκάκη κατά του Δημάρχου Μαραθώνος,
Ηλία Ψινάκη, της περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου, του πρώην
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννη Καπάκη, του
πρώην αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών αρμοδίου για θέματα
Προστασίας του Πολίτη, Νικολάου Τόσκα, του υπουργού
Εσωτερικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη, του πρώην αρχηγού
Πυροσβεστικού Σώματος, Σωτήριου Τερζούδη, του πρώην αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνου Τσουβάλα και παντός
άλλου υπευθύνου για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από
πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και τηςεκθέσεως (ΠΚ 299 και 306)
25/08/2018 Τέσσερις πυρόπληκτοι πανεπιστημιακοί δήλωσαν
παράσταση πολιτικής αγωγής και ζήτησαν να καταλογιστούν
ποινικές ευθύνες στους φορείς που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις
διάσωσης
12/09/2018 Συλλαλητήριο: Μήνυση των Παμμακεδονικών Ενώσεων
Υφηλίου κατά του αστυνομικού διευθυντή Δομζαρίδη, της
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Αικατερίνης Παπακώστα και
του αρχισυντάκτη της Εφημερίδας των Συντακτών
Ανδρέα Πετρόπουλου, από περίπτωση σε περίπτωση, για
απρόκλητη βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, έκθεση ανηλίκων και
ηλικιωμένων σε κίνδυνο ζωής και απόπειρας ανθρωποκτονίας για
κάποια λίγα ευτυχώς περιστατικά.
03/09/2018 Μήνυση κατά Tσίπρα-Κοτζιά για Προδοσία της Χώρας
(ΠΚ138), Εθνική Αναξιότητα (Α.Ν.533/1945), Κατάχρηση
Πληρεξ/τας (ΠΚ151) και Πλαστογραφία Εγγράφου (ΠΚ
216) Μηνυτής είναι ο Δημήτρης Αντωνίου ο οποίος ζητά την
ποινική δίωξη των 2 για κατ΄αληθη συρροή παράβαση των 1) ΑΡ.
ΠΚ 151 (Κατάχρηση Πληρεξουσιότητας) και 216.2 (Διπλή
Διανοητική Πλαστογραφία μετά χρήσεως του εγγράφου της
Συμφωνίας των Πρεσπών) (Πρώτο και Δεύτερο Έγκλημα) 2)Αρ. ΠΚ
138 «για επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας» κατ` αληθή
συρροή και των αρ.1παρ.ι, αρ.4-5 «περί «Εθνικής
Αναξιότητας», αρ.14παρ.2δ του Α.Ν.533/1945 (όπως ισχύει, βλ.
στοιχ.18 ) (Τρίτο και Τέταρτο Έγκλημα) και κατά αληθή συρροή
των αρ. ΠΚ 140εδ.α`, 141εδ.α`,β`, 150, 151, 192,διαπραχθέντων
δια της διαπραγμάτευσης και υπογραφής και των όρων της
Συμφωνίας των Πρεσπών Ελλάδος-ΠΓΔΜ (FYROM) που υπεγράφη
στις Πρέσπες του Νομού Φλωρίνης την 17-06-2018 μεταξύ των
Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος και ΠΓΔΜ Νικολάου Κοτζιά και
Νικολά Δημητρώφ αντίστοιχα. ΟΛΑ τα παραπάνω εγκλήματα 1) και
2) ως εκ της νομικής φύσεως εκάστου, είναι
α-ι
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εγκλήματα «σκοπού», ήτοι είναι «τετελεσμένα» παρόλο «μηπεπερασμένα», δηλαδή είναι «τετελεσμένα» ακόμα κι αν δεν
επήλθαν τα αποτελέσματα στα οποία απέβλεπαν οι εγκληματικές
των πράξεις που επιχειρήθηκαν με εγκληματική πρόθεση από
τους Τσίπρα και Κοτζιά δια της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Συνεπώς δεν είναι νοητή η απόπειρα.

04/09/2018 Οι συγγενείς της Ευαγγελίας Σιαπέρα, του ∆ηµήτρη
Τζούλια, του Λεωνίδα Πλυµάκη, του Επαµεινώνδα Κοκκώνη, του
Αγγελου Μάσχα, της Αγγελικής Μάσχα, του Ευστράτιου Ζαφειρίου
και της Ελένης Πολυζώη-Σιδέρη κατά του πρώην γενικού
γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών,
Ιωάννη Καπάκη, της περιφερειάρχου Αττικής, Ρένας ∆ούρου, του
δηµάρχου Μαραθώνα, Ηλία Ψινάκη, του δηµάρχου Ραφήνας,
Ευάγγελου Μπουρνού, των υπευθύνων των γραφείων Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και των αρµοδίων και
υπεύθυνων αξιωµατικών του Πυροσβεστικού Σώµατος, της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος και, τέλος, κατά
παντός συνυπεύθυνου και συνυπαίτιου

12/09/2018 Συλλαλητήριο: Μήνυση των Παμμακεδονικών Ενώσεων
Υφηλίου κατά του αστυνομικού διευθυντή Δομζαρίδη, της
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Αικατερίνης Παπακώστα και
του αρχισυντάκτη της Εφημερίδας των Συντακτών
Ανδρέα Πετρόπουλου

20/09/2018 Χαρδαλούπας και Μόσχου κατά του Δημάρχου
Μαραθώνος, Ηλία Ψινάκη, της περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας
Δούρου, του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,
Ιωάννη Καπάκη, των υπευθύνων των Γραφείων Πολιτικής
Προστασίας , των αρμοδίων και υπευθύνων Αξιωματικών του
Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και
παντός υπευθύνου για κατά συρροή ανθρωποκτονίας από αμέλεια,
έκθεση και άλλα με την επιφύλαξη καταλογισμού ευθηνών και σε
κυβερνητικά πρόσωπα

25/09/2018 Ανακοινώθηκε στο Γ’ Θερινό Τμήμα μήνυση Πατρινού
κατά του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για την φονική πυρκαγιά της
23ης Ιουλίου 2018
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23/10/2018 ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΝΕΑ ΜΗΝΥΣΗ: Τραυματίας, κάτοικος του
Νέου Βουτσά που έχασε την σύζυγο του στην φωτιά της 23ης
Ιουλίου, κατά Δούρου, Ψινάκη και κράτους

14/01/2019 Αναφορά της ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΑΡΟΥΠΑ στην Ένωση
Δικαστών και Εισαγγελέων για 2 παράνομες προσαγωγές τις
για το Μακεδόνικο

16/01/2019 Μήνυση Κάντζια για εσχάτη προδοσία κατά πρόεδρου
της δημοκρατίας, πρωθυπουργού, όλων των υπουργών, όλων των
βουλευτών και παντός άλλου υπευθύνου “Οι Πατρίδες, απλά δεν
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ!”

17/01/2019 Μήνυση της Παμμακεδονικής Συνομοσπονδίας κατά
παντός υπευθύνου για τα αδικήματα της δωροληψίας πολιτικών,
παθητική και ενεργητική δωροδοκία, ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος κ.α

21/01/2019 Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μήνυσε τις Δυνάμεις
Δημόσιας Τάξης για τη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών στο
χθεσινό ειρηνικό συλλαλητήριο για τη Μακεδονία
22/01/2019 Δεύτερη μήνυση για τα αέρια, τα χημικά και τα
καπνογόνα στο Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία της 20ης
Ιανουαρίου (ΒΙΝΤΕΟ)
24/01/2019 Μήνυση Παμμακεδονικής Συνομοσπονδίας κατά παντός
υπευθύνου για διέγερση, πρόκληση και προσφορά, σύσταση
συμμορίας, παράνομη βία, παράβαση καθήκοντος, έκθεση σε
κίνδυνο κ.α (Συλλαλητήριο)

29/01/2019 Κοινοποιήθηκε στον Άρειο Πάγο η μήνυση της Ο.Υ.Α
κατά των 153 βουλευτών που κύρωσαν την συμφωνία των Πρεσπών
και κατά παντός άλλου προσώπου εμπλεκομένου εις τη διάπραξη
των καταγγελομένων αδικημάτων της Εσχάτης Προδοσίας,
Προδοσίας της Χώρας, Δωροληψίας πολιτικών Αξιωματούχων,

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΝ ΙΣΤ -. ΣΕΛΙΣ 23 ΑΠΟ 26

Παθητικής Δωροδοκίας, Ενεργητικής Δωροδοκίας και
Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Αιτείται
να διερευνηθεί η παρούσα και ως προς την πιθανή εμπλοκή μη
πολιτικών προσώπων, όπως αυτό του κου George Soros και
συνεργατών του.

05/02/2019 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ εν όψει της επικείμενης κύρωσης του
πρωτοκόλλου ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ από την
ελληνική βουλή. Στις 5΅30 το πρωί κοινοποιήθηκε στον ΑΠ και
δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο καταγγελία αυτεπάγγελτων
διωκόμενων αδικημάτων που τελέστηκαν κατά τη σύναψη της
συμφωνίας των Πρεσπών, κατά τη κύρωσή της, κατά τη περίοδο
που μεσολάβησε των δυο πράξεων (σύναψη – κύρωση) αλλά και πριν
καθώς και μετά, με αποκορύφωμα την δημοσίευση της Συνθήκης
των Πρεσπών στο ΦΕΚ ‘Α 9/2019, από όπου ως φερόμενοι δράστες,
αναδεικνύονταν ο Νίκος Κοτζιάς πρώην ΥΠΕΞ, ο Αλέξης Τσίπρας,
Πρωθυπουργός και νυν ΥΠΕΞ, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ΠΤΔ, οι
153 βουλευτές που υπερψήφισαν το σχετικό νομοσχέδιο για την
κύρωση, οι 147 βουλευτές που δεν εμπόδισαν την υπερψήφιση του,
υπουργοί της κυβέρνησης του Α. Τσίπρα, σύμβουλοι, συνεργάτες και
άλλοι, οι οποίοι στήριξαν τους φερόμενους ως δράστες, στράφηκαν
κατά του Λαού, άσκησαν σωματική, λεκτική και ψυχολογική βια
εναντίον του και συμμετείχαν έτσι και αυτοί στη τέλεση των
καταγγελλόμενων αδικημάτων που έχουν ως αφετηρία την
συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είτε θεωρηθεί καλή είτε κακή, είτε
ωφέλιμη για την Ελλάδα είτε βλαπτική, δεν έχει σημασία, διότι έχει
συναφθεί, κυρωθεί και ενεργοποιηθεί κατά παράβαση του
συντάγματος και των νόμων που συμφωνούν με αυτό και όλοι οι
υπαίτιοι πρέπει να τιμωρηθούν. Και αυτό συμβαίνει επειδή ένας
υπουργός δεν είναι Αρχηγός Κράτους ώστε να συνάψει
διακρατικές / διεθνείς συμφωνίες, επειδή ο υπουργός που υπέγραψε
την εν λόγω συμφωνία δεν είχε καν την όποια εξουσιοδότηση,
επειδή η παρούσα βουλή δεν συγκροτήθηκε συνταγματικά καθώς οι
βουλευτές της δεν είναι εκλεγμένοι με άμεση, καθολική και μυστική
ψηφοφορία από τους πολίτες αλλά διορισμένοι από τους αρχηγούς
των κομμάτων, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη στιγμή 300
“βουλευτές επικρατείας”, με τους οποίους δεν έχουμε καμία σχέση,
οι οποίοι δεν μας εκπροσωπούν και δεν μπορούν να λάβουν καμία
απόφαση για λογαριασμό μας και του δικού μας έθνους, επειδή είναι
όλοι ή σχεδόν όλοι τους υπόδικοι, επειδή κύρωσαν μια συμφωνία
παρότι το αντισυμβαλλόμενο μέρος την είχε ήδη παραβιάσει και
δεν είχε εκπληρώσει τις συμφωνημένες υποχρεώσεις του, και σε
κάθε περίπτωση, επειδή εγκρίνοντας η βουλή μια συμφωνία που είχε
ήδη υπογραφεί για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας από
έναν υπουργό και είχε ξεκινήσει κιόλας να παράγει αποτελέσματα,
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η βουλή δεν επιτέλεσε νομοθετική, αλλά εκτελεστική λειτουργία,
αφού αντί να θέσει κανόνες δικαίου εκτέλεσε in toto και erga omnes
μια υπουργική απόφαση. (καταγελούσα ήταν η Χριστίνα Σαλεμή
απλός πολίτης και από χόμπι διαχειρίστρια του ιστολογίου
justiceforgreece.wordpress.com)

07/02/2019 Νέα μηνυτήρια αναφορά εν όψει της κύρωσης του
πρωτοκόλλου ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ του
Αναστασίου Καραγιαννίδη, ο οποίος βασιζόμενος κυρίως στην
κοινοποιημένη στον ΑΠ αναφορά αυτεπάγγελτων διωκόμενων
αδικημάτων της Χριστίνας Σαλεμή η οποία δημοσιεύτηκε ευρύτερα
στο διαδίκτυο, κατέθεσε παρόμοια αναφορά και ζήτησε να
συσχετιστεί με την αναφορά Σαλεμή. (Αρ.πρτ 1016/92/4033)

07/02/2019 Τηλεφωνική καταγγελία και μηνυτήρια αναφορά εν
όψει της κύρωσης του πρωτοκόλλου εισδοχής της Βόρειας
Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ πολίτης εξοργισμένη από την ανοχή της
Ανώτερης Δικαστικής εξουσίας απέναντι στη κατάφωρη αδικία και
προδοσία που συντελούνταν στη χώρα εκείνη την στιγμή πήρε
τηλέφωνο στον Άρειο Πάγο για να υπενθυμίσει στους εισαγγελείς
τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που έχουν στον Ελληνικό Εθνος
και στον Ελληνικό λαό και να ρωτήσει α) γιατί δεν εκδικάζονται οι
χιλιάδες μηνύσεις Ελλήνων πολιτών που έχουν καταθέσει
καταγγέλλοντας την Συμφωνία των Πρεσπών , την εσχάτη
προδοσία, τις κακουργηματικές και εγκληματικές πράξεις, την
κατάλυση του Συντάγματος, τις δωροδοκίες, τον χρηματισμό κλπ,
κλπ ενώ θα έπρεπε όλες οι καταγγελίες να ελεγχτούν άμεσα και
αυτεπάγγελτα λόγω τις φύσης των ποινικών αδικημάτων και να
γίνουν συλλήψεις, αλλά συλλαμβάνονται 15χρονα και 25χρονα που
προσπαθούν αντιστεκόμενοι και αμυνόμενοι βάσει Συντάγματος να
προστατέψουν ότι καταστρέφουν οι εγκληματίες πολιτικοί β) γιατί
δύο μέτρα και δύο σταθμά δηλαδή γιατί τα παιδιά συλλαμβάνονται
ενώ αντίστοιχα αυτοί που μας καταστρέφουν προστατεύονται
επιστρατεύοντας μάλιστα όλα τα σώματα ασφαλείας που
πληρώνονται από τον Ελληνικό λαό για να προστατεύουν αυτόν και
όχι εκείνους που με τις υπογραφές τους χάνουν οι Έλληνες την
Πατρίδα τους, το σπίτι, την γή, τη δημόσια και τη προσωπική
περιουσία τους; Και επειδή Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ η διαμαρτυρόμενη Ελληνίδα, κρίνοντας σημαντικό σαν
ενεργή πολίτης να καταθέσει και αυτή μία κατεπείγουσα αναφορά –
καταγγελία για το θέμα της Μακεδονίας. Επειδή δεν προλάβαινε να
κάνει κάτι άλλο, αντέγραψε τη τελευταία κατά χρονολογική σειρά
αναφορά (της Χριστίνας Σαλεμή), έβαλε συμπληρωματικά στοιχεία,
δημοσιεύματα, καταγγελίες, εξώδικα, ανοιχτές επιστολές και
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νομικές κινήσεις άλλων Ελλήνων πολιτών και τα έστειλε με ιμαίλ
στη γραμματεία του ΑΠ και στο ποινικό τμήμα του. Την επομένη
μέρα, εκτύπωσε την καταγγελία και την κατέθεσε σε αστυνομικό
τμήμα της περιοχής της (αριθμό πρωτοκόλλου 1036/2/28) .
08/02/2019 Μήνυση του βουλευτή Ν. Νικολόπουλου εναντίον Π.
Καμμένου για «βία κατά πολιτικού σώματος» (157
ΠΚ) Ο ανεξάρτητος πια βουλευτής μήνυσε τον αρχηγό του κόμματο
ς με
το οποίο έχει εκλέγει στις τελευταίες εθνικές βουλευτικές εκλογές,
επειδή του έστειλε γραπτό μήνυμα sms απειλώντας τον, μεταξύ
άλλων, ότι από το απόγεμα εκείνης της ημέρας, της ημέρας που
συζητιόταν στη βουλή το νομοσχέδιο για τη κύρωση του
πρωτοκόλλου ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, θα
σταματήσει να λαμβάνει κρατική διαφήμιση στις ιστοσελίδες που
φέρεται να έχει υπό τον έλεγχό του. Στα αξιοσημείωτα της
υπόθεσης είναι ότι ο κ. Νικολόπουλος πρότεινε ως μάρτυρά του τον
υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Νίκο Παππά. Το άρθρο 157 ΠΚ
αναφέρει ότι όποιος με βία ή με απειλή βίας επιβάλλει σε μέλος της
βουλής την εκτέλεση, παράλειψη ή ανοχή πράξης που ανάγεται στα
καθήκοντά του τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.
Στα αξιοσημείωτα της υπόθεσης είναι ότι ο κ. Νικολόπουλος
πρότεινε ως μάρτυρά του τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Νίκο
Παππά.

Αναφορά του Ι.Σ.Α. στον ΟΗΕ APPLICATION – REFERENCE TO
THE U.N 19/06/2012
Επιστολή Γεριτσίδου στον ΟΗΕ /Yeritsidou’s letter to
the UN 14/07/2012
ΕΕ
Προσφυγή της ΠΟΕΣΥ για την ΕΡΤ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
26/01/2019 Προσφυγή Καρατζαφέρη στην Επιτροπή Αναφορών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά της συμφωνίας των Πρεσπών, για
την οικονομική βλάβη που προκαλεί στην ΕΕ
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