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[ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΤΗΝ 29.11.2021]

Ι. Το βούλευμα που καλείστε να εκδώσετε είναι ιστορικής σημασίας. Για πολλούς λόγους.
Στη διαδικασία αυτή δεν είμαι μόνο εγώ στα χέρια σας.
Είναι η ίδια η Δικαιοσύνη.
Πρόκειται για μία ξεκάθαρη εισαγγελική σκευωρία που στήθηκε από την πρώτη στιγμή της
εντολής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με την ταυτόχρονη εντολή για τη σύλληψή
μου.
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Μία σύλληψη προσχηματική.
Μία σύλληψη ανομιμοποίητη.
Μία σύλληψη για τη σύλληψη. Χωρίς δυνατότητα να απολογηθώ αφού ως αντικείμενο της
προκαταρκτικής ήταν μία τηλεοπτική εκπομπή χωρίς όμως να έχει γίνει η εκ των ουκ άνευ
αναγκαία απομαγνητοφώνηση αυτής.
Αλλά ήταν κυρίως μία σύλληψη η οποία δεν είχε καμία πρακτική αξία για την εισαγγελική
αρχή αφού πέραν του ότι δεν υπήρχε κατά τα άνω αντικείμενο να απαντήσω, ο εισαγγελικός
λειτουργός που τη διέταξε γνώριζε ότι εγώ ως δικηγόρος αμέσως μόλις επιβεβαιωνόταν η
ιδιότητά μου στο Τμήμα Ασφαλείας Διονύσου θα επέστρεφα στο σπίτι μου, όπερ άλλωστε και
έγινε. Ήταν επομένως μία σύλληψη για τη σύλληψη με μοναδικό σκοπό να παραδοθώ βορά
στα ανθρωποφάγα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία με είχαν στοχοποιήσει ήδη από τις
αρχές Σεπτεμβρίου και επειδή είχαν αποτύχει παταγωδώς και στις πέντε έως εκείνη την ώρα
απόπειρες να με πλήξουν, είχαν ανάγκη κάτι, οτιδήποτε, να πιαστούν για να συνεχίσουν τον
κανιβαλισμό.
Και αυτό που έψαχναν τους το έδωσε ο εισαγγελέας Αντώνιος Ελευθεριάνος.
Ήταν όμως όχι μόνο μία σύλληψη για τη σύλληψη αλλά και μία εν γένει ποινική
διαδικασία για τη διαδικασία. Μία προκαταρκτική για την προκαταρκτική, αφού τίποτα από
όλα όσα ανέφερα στην επίδικη τηλεοπτική εκπομπή δεν το έλεγα για πρώτη φορά. Είναι
καταγγελίες τις οποίες κάνω είκοσι μήνες τώρα. Βαρύτατες καταγγελίες για δεκάδες
νοσοκομεία στα οποία εφαρμόζεται συγκεκριμένο πρωτόκολλο θανάτου. Είναι δημόσιες
καταγγελίες, εκατοντάδες δημόσιες καταγγελίες, και μία νομική δράση με αναφορές, εξώδικα,
μηνύσεις, δεκάδες μαρτυρίες από ανθρώπους από όλη τη χώρα, ανθρώπους από κάθε μεριά
της πατρίδας μας, ασχέτους μεταξύ τους ανθρώπων όλων των κοινωνικών στρωμάτων και
οικονομικών επιπέδων, όλων των μορφωτικών επιπέδων, πολιτικών ιδεολογιών και
θρησκευτικών πεποιθήσεων, όλων των ηλικιών, αμέτρητα στοιχεία από ιατρικούς φακέλους
και νεκροψίες-νεκροτομές και πολύ μεγάλο επίσης οπτικοακουστικό υλικό. Όλα δημόσια με
εκατοντάδες χιλιάδες αναγνώστες μέσα και έξω από τα σύνορα. Και με τους εισαγγελείς, τη
μικρή αυτή δηλαδή ομάδα που κρατά τα κλειδιά των ποινικών διαδικασιών και εν τέλει της

ίδιας της Δικαιοσύνης, να παρακολουθούν τη δράση αυτή και τη δημοσιοποίησή της και να
μην κάνουν απολύτως τίποτα. Η απραξία άλλωστε αυτή, η ανοχή, κάλυψη και επομένως
συνενοχή στις εγκληματικές πράξεις και παραλείψεις που καταγγέλλω, μηνύω και
δημοσιοποιώ είκοσι μήνες τώρα, ήταν και ο λόγος που τους μήνυσα με τη μεγάλη μήνυσή μου
των 4.311 σελίδων της 19ης Ιουλίου 2021 στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στην
Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής.
Το ότι η ομάδα αυτή των εισαγγελέων δεν περίμενε ούτε την τροποποίηση του άρθρου 191
Π.Κ. (στην οποία αναφέρομαι στη συνέχεια της προσφυγής μαζί τα υπόλοιπα στοιχεία του
εισαγγελικού/δικαστικού αυτού δράματος) για να στραφεί εναντίον μου, πέραν του ότι
υπήρχαν και άλλα αδικήματα τα οποία θα μπορούσε να μου αποδώσει αν έστω και μία λέξη
από αυτά που κατήγγειλα και δημοσιοποιούσα ήταν αναληθής, όπως π.χ. έκθεση κατ’ άρθρο
306 Π.Κ., αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι την 21.9.2021 η εισαγγελέας Ειρήνη
Χρυσικού, μετά από εντολή της προϊσταμένης της, Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου (ενώ η
εν λόγω προϊσταμένη όφειλε να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον μου, αφού την
είχα μηνύσει δύο μήνες πριν για τη συμμετοχή της στην εγκληματική οργάνωση που
καταμήνυσα στην Γ.Α.Δ.Α. την 19.7.2021), διέταξε προκαταρκτική εξέταση εναντίον μου και
πάλι για το 191 Π.Κ., προ δηλαδή της τροποποίησης της διάταξης (Συνημμένο υπ’ αριθμ. 1).
Σε μία περίπτωση μάλιστα που οι δύο εισαγγελείς κατάφεραν να αντιστρέψουν
κυριολεκτικά την πραγματικότητα και μία καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
κατά νοσοκομείου αλλά και με την αφορμή αυτή για όλα εν γένει αυτά τα οποία καταγγέλλω
μήνες τώρα για το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται στα δημόσια νοσοκομεία, και με την οποία η
καταγγέλλουσα ζητούσε να παρέμβουν επιτέλους οι εισαγγελείς για όλα αυτά που
καταγγέλλω, την έστρεψαν …εναντίον μου, διατάσσοντας προκαταρκτική για διασπορά
ψευδών ειδήσεων από μένα, μη τηρώντας έστω στοιχειωδώς τα προσχήματα ζητώντας
προηγουμένως π.χ. μία-δύο καταθέσεις από το εμπλεκόμενο στη νοσηλεία του ασθενούς που
ήταν αντικείμενο της δημόσιας ανάρτησής μου ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του
Ευαγγελισμού και στάθηκε η αφορμή για την καταγγελία στη Δίωξη (Συνημμένο υπ’ αριθμ. 2)
Και μία Ειρήνη Χρυσικού η οποία διέταξε μία προκαταρκτική εξέταση εναντίον μου εν
γνώσει της ότι δεν στοιχειοθετείτο νομικά το αδίκημα, όπως άλλωστε απεδείχθη και από την
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τροποποίηση της διάταξης δύο μήνες αργότερα, αφού ως αντικείμενο είχε τη δημόσια υγεία,
αλλά και μία Ειρήνη Χρυσικού την οποία κατήγγειλα μήνες τότε πριν για την παράνομη
παράλειψή της να διατάξει νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της Άννας Ψυχογυιού, η οποία
τελικά παρέμεινε 175 μέρες στο νεκροτομείο για να χαθούν ασφαλώς πολύτιμα στοιχεία από
την εκ των ουκ άνευ αναγκαία αυτή ανακριτική πράξη, για την οποία όμως έχει αποδειχθεί ότι
οι εισαγγελείς «δυσκολεύονται» πολύ να τη ζητάνε. Λίγες μέρες μάλιστα πριν την παράνομη
αυτή εντολή της, και συγκεκριμένα την 8.9.2021, είχε λάβει μία ακόμα σχετική καταγγελία
(Συνημμένο υπ’ αριθμ. 3).
Τη διέταξε την 17.11.2021 βεβαιώνοντας ψευδώς στην εντολή ότι την είχε δώσει την
5.7.2021, χωρίς βεβαίως να πείσει κανέναν αφού από τότε μέχρι την 17.11.2021 είχε
κατακλυστεί η Εισαγγελία με εξώδικες καταγγελίες στην ίδια και στην προϊσταμένη της,
αμέτρητες ήταν οι δημοσιεύσεις για την υπόθεση αυτή, ενώ είχε παρέμβει ακόμα και ο
πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.
Όλα δε στη σε βάρος μου εξ αρχής στημένη διαδικασία έγιναν ταχύτατα και φυσικά πάρα
πολύ πρόχειρα, με την Εισαγγελία να εκτίθεται πανελληνίως στον μέγιστο βαθμό αλλά τα
συστημικά Μ.Μ.Ε. να παρουσιάζουν την υπόθεση όπως εξυπηρετούσε την εγκληματική
οργάνωση συνεχίζοντας την ανθρωποφαγία και την απόλυτη στοχοποίησή μου, σε ένα
ξεκάθαρο πλέον σχέδιο ολοκληρωτικού σε βάρος μου πολέμου, πλήρους ηθικής και
επαγγελματικής εξόντωσής μου, προετοιμάζοντας βεβαίως και το έδαφος ακόμα και για τη
φυσική εξόντωσή μου, αφού είναι εύκολο πλέον να αποδοθεί μία ενδεχόμενη δολοφονία μου
σε κάποιον «αγανακτισμένο» από τη δράση μου πολίτη που «έχασε έναν δικό του άνθρωπο
εξαιτίας μου».
Η προχειρότητα αυτή είναι φανερή σε όλη τη διαδικασία. Στην εντολή του ο εισαγγελέας
Αντώνιος Ελευθεριάνος καταφέρνει να επινοήσει και επιπλέον αδίκημα σε αυτό που του
υπεδείχθη στο παρακρατικό ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Να σημειώσω εδώ ότι τέτοια ηλεκτρονικά μηνύματα από το παρακράτος κατακλύζουν τη
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μήνες τώρα. Τώρα όμως αποφασίστηκε η «τελική λύση»
για μένα και η «αξιοποίηση» της μικρής αυτής ομάδας των εισαγγελέων για την εξόντωσή
μου. Οπότε τώρα ξαφνικά «ενδιαφέρθηκε» η ομάδα αυτή για ένα από αυτά τα μηνύματα.
Πέραν του ότι το συγκεκριμένο είχε ως αντικείμενο μία τηλεοπτική εκπομπή στην οποία είπα

συνοπτικά τα περισσότερα από όλα όσα λέω είκοσι μήνες τώρα, οπότε με ένα σμπάρο δύο
τρυγόνια για την ομάδα.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Πέραν του ότι από την πρώτη στιγμή εγώ ο ίδιος προκαλώ την
Εισαγγελία να με καλέσει, ακόμα δε καλύτερα να με φέρει σε θέση άμυνας στρεφόμενη
εναντίον μου, ειδικά μετά την τροποποίηση του άρθρου 191 Π.Κ. δημοσιοποίησα
ενυπόγραφη δήλωσή μου με την οποία επαναλάμβανα και επιβεβαίωνα το περιεχόμενο του
συνόλου των δημοσίων καταγγελιών μου, των αναφορών που έχω υποβάλει, των εξωδίκων
που έχω επιδώσει, των μηνύσεων και πάσης φύσεως εγγράφων που έχω καταθέσει, από
τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και σήμερα.
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ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 191 ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ –
ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΙΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΩ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΜΟΥ, ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΩ
ΥΠΟΒΑΛΕΙ, ΤΩΝ ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΩ
ΕΠΙΔΩΣΕΙ, ΤΩΝ ΜΗΝΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ
ΦΥΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΧΩ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ
2020 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ !! ΕΛΑΤΕ
ΛΟΙΠΟΝ !! ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΣΑΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΣ ΗΤΑΝ
ΟΤΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΤΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΤΙ
ΕΙΧΑΤΕ ΔΙΩΞΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ
ΤΗ …ΜΙΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΝ …ΕΜΟΥ, ΕΝΩ
ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑ ΔΥΟ ΑΛΛΑ
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ
ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΜΕ ΔΙΩΞΕΤΕ, ΚΑΙ
ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΩ
ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ, ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ !!
ΕΛΑΤΕ ΛΟΙΠΟΝ !!

Ψηφίστηκε προχθές στη Βουλή η νέα διάταξη του άρθρου 191 του Ποινικού Κώδικα περί
διασποράς ψευδών ειδήσεων.
https://www.kathimerini.gr/politics/561582088/voyli-yperpsifistike-o-neos-poinikos-kodikas/
Το είχα δηλώσει όσο ήταν σε διαβούλευση οι τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα. Και όταν λέμε
“διαβούλευση” μιλάμε για την διαδικασία αυτή που γίνεται για τα μάτια του κόσμου, ότι και
καλά το συζητάμε, όταν δεν έχουν κανένα σκοπό να αλλάξουν τίποτα από αυτά που σχεδιάζουν.
Άλλωστε δεν έλαβαν υπόψη τους ούτε την σφοδρή αντίδραση του νομικού κόσμου, πρωτίστως
δε της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων η οποία μίλησε για Μεσαίωνα, Ιερά Εξέταση και
πυρά.
Είχα δηλώσει ότι αμέσως μόλις ψηφιστεί η τροποποίηση αυτή και επανενταχθεί η δημόσια υγεία
στα αντικείμενα της διάταξης του άρθρου 191, θα προβώ σε δημόσια δήλωση με την οποία
θα επιβεβαιώνω και θα επαναλαμβάνω το περιεχόμενο του συνόλου των δημοσίων
καταγγελιών μου, των αναφορών που έχω υποβάλει, των εξωδίκων που έχω επιδώσει,
των μηνύσεων και πάσης φύσεως εγγράφων που έχω καταθέσει, από τον Μάρτιο του 2020
μέχρι τη θέση σε ισχύ της νέας διάταξης. Αν δηλαδή αυτό ήταν το …πρόβλημά τους και δεν με
είχαν …”μαζέψει” μέχρι την αλλαγή της διάταξης, όταν όμως την ίδια ώρα είχαν διώξει και
καταδικάσει …τη μισή Ελλάδα για διασπορά ψευδών ειδήσεων με αντικείμενο τη δημόσια
υγεία (και εγώ κατήγγειλα σταθερά την παρανομία αυτή των εισαγγελέων), ενώ βεβαίως θα
μπορούσαν να κινήσουν ποινικές διαδικασίες εναντίον μου για άλλα αδικήματα, είτε οι ίδιοι οι
εισαγγελείς αυτεπαγγέλτως, π.χ. για έκθεση, είτε όλοι αυτοί τους οποίους επί 20 μήνες (Μάρτιος
2020 – Νοέμβριος 2021) καταγγέλλω, π.χ. για συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδή καταμήνυση ή
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ψευδή κατάθεση (αν και για τα δύο τελευταία θα μπορούσαν να κινηθούν και εισαγγελείς
αυτεπαγγέλτως).
Οπότε, μετά την τροποποίηση της διάταξης και τη θέση της σε ισχύ από προχθές 11 Νοεμβρίου
2021, απευθύνομαι στην ομάδα των εισαγγελέων που όπως έχω πει πολλές φορές ελέγχει (προς το
παρόν…) τη Δικαιοσύνη, και δηλώνω ότι:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ
Εγώ, ο Νικόλαος Αντωνιάδης του Ιωάννη και της Αικατερίνης-Θέμιδος, δικηγόρος Αθηνών,
μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με Αριθμό Μητρώου 17494, κάτοικος Σταμάτας
Δήμου Διονύσου Αττικής, Λεωφόρος Πιπεροπούλου & Ματρώζου αρ. 2, τηλ. 6971540626 &
2106210248, επιβεβαιώνω και επαναλαμβάνω το περιεχόμενο του συνόλου των δημοσίων
καταγγελιών μου, των αναφορών που έχω υποβάλει, των εξωδίκων που έχω επιδώσει, των
μηνύσεων και πάσης φύσεως εγγράφων που έχω καταθέσει, από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και
σήμερα.
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2021

Ο Δηλών Δικηγόρος
Νίκος Ι. Αντωνιάδης

Σας περιμένω.
Τώρα πια δεν έχετε καμία δικαιολογία…
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Ο κ. Ελευθεριάνος λοιπόν κατάφερε να επινοήσει και το αδίκημα της «διέγερσης σε
ανυπακοή», το οποίο προφανώς «εντόπισε» στη ψευδή αναφορά στο παρακρατικό email στις
δήθεν προτροπές μου στους πολίτες να μηνύουν αστυνομικούς και εκπαιδευτικούς όταν αυτοί
εφαρμόζουν τις ΚΥΑ. Το αντίθετο δηλαδή ακριβώς από αυτό που λέω μήνες τώρα και έχει
στρέψει μάλιστα εναντίον μου τα ακραία και επικίνδυνα αυτά στοιχεία που προτρέπουν
πράγματι τους πολίτες σε αυτές τις μηνύσεις. Πέραν του ότι όσο και να ξεχειλώσεις την
αναφορά αυτή, ακόμη και αν ήταν αληθής, δεν «βγαίνει» ούτε καν έμμεση προτροπή σε
ανυπακοή.
Για τον λόγο αυτό άλλωστε ο συντάξας το προσβαλλόμενο κατηγορητήριο εισαγγελέας
εφετών αφαίρεσε την κατηγορία αυτή, παρέχοντας έτσι, και μάλιστα «εκ των έσω» και πριν
καν εγώ αρθρώσω μία λέξη προς αντίκρουση του κατηγορητηρίου, την πρώτη απόδειξη του
προσχηματικού χαρακτήρα της σε βάρος μου διαδικασίας και της εκπληκτικής προχειρότητας
με την οποία στήθηκε η πρωτοφανής αυτή εισαγγελική πλεκτάνη εναντίον μου.
Όμως αυτό που έκανε με την επινοηθείσα από τον κ. Ελευθεριάνο δεύτερη «κατηγορία»,
δεν το έκανε και με τον χαρακτήρα του εναπομείναντος αδικήματος ως «κατ’ εξακολούθηση»
και «επανειλημμένως» τελεσθέντος. Και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό να διαβάζεις μέσα
στις γραμμές του ιδίου αυτού του κατηγορητηρίου την αποδόμηση του χαρακτήρα της «κατ’
εξακολούθηση» και «επανειλημμένης» τέλεσης, αφού ο εισαγγελέας εφετών ξεκάθαρα
αναφέρεται στη μία και μοναδική τηλεοπτική εκπομπή και επομένως στη μία και μοναδική
πράξη «διασποράς ψευδών ειδήσεων», παρά ταύτα όμως με παραπέμπει για «περισσότερες
πράξεις» σε «κατ’ εξακολούθηση» τέλεση του αδικήματος.
Απίστευτο.
Και όχι μόνο αυτό. Καταφέρνει να επινοήσει και αυτός, συναγωνιζόμενος τον συνάδελφό
του της Εισαγγελίας Πρωτοδικών στις επινοήσεις και κατασκευές, και άλλο χρόνο τέλεσης,
και συγκεκριμένα την 17η Νοεμβρίου. Η εντολή για προκαταρκτική εξέταση δόθηκε την
16.11.2021, λίγες ώρες μετά τη διαβίβαση στην Εισαγγελία του παρακρατικού email που είχε
σταλεί στη Δίωξη τα ξημερώματα της ίδιας μέρας μετά την ολοκλήρωση της επίδικης
εκπομπής, ο κ. Ελευθεριάνος σημείωσε ως χρόνο τέλεσης «15.11.2021 – 16.11.2021» ώστε να

δικαιολογήσει το «κατ’ εξακολούθηση» και το «επανειλημμένα» και έρχεται εν συνεχεία ο
εισαγγελέας εφετών να συμπληρώνει και την 17.11.2021.
Απίστευτα πράγματα.
Και γίνονται ακόμη πιο απίστευτα όταν διαπιστώνει κανείς ότι εγώ στην επίδικη εκπομπή
μίλησα μόνο την 16η Νοεμβρίου. Πράγματι, ενώ η εκπομπή άρχισε την 15.11.2021, μέχρι την
αλλαγή της μέρας εγώ δεν είχα εμφανιστεί. Μιλούσε μόνο ο Στέφανος Χίος. Εκτός και αν
μιλούσα εγώ με τη μάσκα του Χίου... Εγώ εμφανίστηκα λίγο μετά τα μεσάνυχτα, είχαμε ήδη
μπει στην 16η Νοεμβρίου και 1,5 ώρα περίπου μετά η εκπομπή ολοκληρώθηκε.
Στην εντολή όμως του κ. Ελευθεριάνου εμφανίζομαι να «διασπείρω ψευδείς ειδήσεις» ήδη
από την 15.11., και ο εισαγγελέας εφετών ήρθε να το «τερματίσει» προσθέτοντας και την 17η.
Αλλά αυτά συμβαίνουν βεβαίως όταν δεν γίνεται απομαγνητοφώνηση της εκπομπής. Ούτε
το Συμβούλιό σας ούτε το δικαστήριο στο οποίο παραπέμπομαι και θα δίκαζε την υπόθεση
αυτή αν εγώ δεν προσέφευγα ενώπιόν σας, είναι σε θέση να γνωρίζουν πότε ακριβώς εγώ
μίλησα στην εκπομπή αν δεν γίνει απομαγνητοφώνηση. Αλλά πώς θα γινόταν
απομαγνητοφώνηση; Η εντολή ήταν η σύλληψή μου, η δίωξη και παραπομπή μου με
συνοπτικές διαδικασίες. Τα κανάλια απαιτούσαν «αίμα» εδώ και τώρα. Και η
απομαγνητοφώνηση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Γ.Α.Δ.Α. ήταν εμπόδιο στο σχέδιο
αυτό. Οπότε προχώρησαν χωρίς απομαγνητοφώνηση.
Ώστε εγώ εμφανίζομαι να μιλάω επί τρεις μέρες συνέχεια (διαρκώς απίστευτα πράγματα
δηλαδή), ενώ είναι προφανές ότι ούτε η αναδημοσίευση της εκπομπής σε άλλες ιστοσελίδες
(δεν γίνεται άλλωστε επίκληση καμίας τέτοιας αναδημοσίευσης) ούτε και η αποτύπωση των
όσων είπα στην επίδικη εκπομπή από τη συντακτική ομάδα του makeleio.gr (ούτε αυτή είναι
στα αναγνωστέα αλλά είναι και αυτή περιεχόμενο του ψηφιακού δίσκου) δικαιολογεί καθ’
οιονδήποτε τρόπο την από εμένα «κατ’ επανάληψη» και «επανειλημμένη» τέλεση του
«αδικήματος» και τις «περισσότερες πράξεις». Μία φορά εγώ μίλησα, μία «πράξη» υπήρξε,
τελεία και παύλα.
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Η απομαγνητοφώνηση όμως δεν είναι τόσο κρίσιμη για τον χρόνο, αφού είναι προφανές
και σε νήπια ότι άπαξ «τελέστηκε» η «πράξη», όσο βεβαίως και κυρίως για το περιεχόμενό
της από το οποίο οι δύο εισαγγελείς, και πρωτίστως ο συντάξας το προσβαλλόμενο
κατηγορητήριο, αποκλειστικά άντλησαν τις «ψευδείς ειδήσεις» που μου αποδίδονται. Είναι
προφανές ότι η απομαγνητοφώνηση δεν μπορεί να αποκατασταθεί από το περιεχόμενο του
παρακρατικού email ούτε από την συνοπτική αποτύπωση των όσων είπα από την συντακτική
ομάδα του makeleio.gr. Αλίμονο αν οι ποινικές δίκες με αντικείμενο τηλεοπτικές εκπομπές
γίνονταν επί τη βάση του τι άκουσε και τι είδε ο ένας και ο άλλος, με φήμες, κουτσομπολιά
και το «χαλασμένο τηλέφωνο».
Πολλώ μάλλον όταν όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο εισαγγελέας εφετών αφαίρεσε δύο
στοιχεία από το παρακρατικό email και το δημοσίευμα του makeleio.gr και προσέθεσε άλλα
δύο, γεγονός που αποδεικνύει ότι παρακολούθησε την εκπομπή, πλην όμως το περιεχόμενό
της το κράτησε …μυστικό από εσάς και το δικαστήριο.
Προφανώς ήθελε να βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει…
Κυριολεκτικώς λοιπόν απίστευτα πράγματα, δυστυχώς όμως πέρα ως πέρα αληθινά.
Και είναι πραγματικά εκπληκτικό να διαβάζεις στη λίστα των μαρτύρων τον εξής …έναν,
τον …αστυνομικό της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για να έρθει να καταθέσει για
εκείνο το πρωί της 16ης Νοεμβρίου που πήγε στη Δίωξη, ετοίμασε τον καφέ του, και μετά την
πρώτη γουλιά άνοιξε τον υπολογιστή του, μπήκε στα εισερχόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα,
βρήκε το επίμαχο και το έστειλε στην Εισαγγελία. Θα μπορούσε να είναι και έκθεση στο
Δημοτικό για τους μαθητές. Με θέμα «πώς περάσατε το πρωινό σας σήμερα»…
Ένα κατηγορητήριο με αναποτελεσματικά εμβόλια, με τις παρενέργειες των εμβολίων, με
πρωτόκολλα θανάτου, βασανισμούς και δολοφονίες ασθενών σε δεκάδες νοσοκομεία σε όλη
τη χώρα, με λίστες εκατοντάδων ασθενών του ΕΚΑΒ, με άνευ λόγου διασωληνώσεις, με
διαφορετικές ιατρικές που εφαρμόζονται στα νοσοκομεία, τη λυσσαλέα απόκρυψη των
παρενεργειών των εμβολίων, με την ιογενή λοίμωξη και τη δυνατότητα να τη διακρίνουν στις
απλές ακτινογραφίες οι γιατροί, με γεμάτες εμβολιασμένους Μ.Ε.Θ. Covid-19, ένας
δικηγόρος που τα ισχυρίζεται και τα αποδεικνύει αυτά επί είκοσι μήνες και τα έχει πάει όλα

συγκεντρωμένα ο ίδιος σε χιλιάδες σελίδες στη Γ.Α.Δ.Α. και παραπέμπεται στο δικαστήριο με
συνοπτικές διαδικασίες με κίνδυνο να χάσει την άδειά του, και για όλα αυτά ο εισαγγελέας
εφετών καλεί στο ακροατήριο ως μάρτυρα τον αστυνομικό της Δίωξης. Με τόσα και τέτοιας
σοβαρότητας αναγνωστικά και αποδεικτικά πεδία.
Θα φταίω εγώ μετά να τον ρωτήσω για τις λίστες του ΕΚΑΒ, για τις διασωληνώσεις, για τις
διαφορετικές ιατρικές, για τις παρενέργειες των εμβολίων, για το πρωτόκολλο του θανάτου, ή
να του δείξω μία ακτινογραφία με λοίμωξη και να τον ρωτήσω αν μπορεί να διακρίνει αν η
λοίμωξη αυτή είναι ιογενής ή μικροβιακή;
Στοιχεία όλα αυτά σε ένα κατηγορητήριο, κάποια από τα οποία βρήκε στο email και στο
δημοσίευμα, κάποια άλλα βρήκε στην εκπομπή όταν την παρακολούθησε (τις λίστες του
ΕΚΑΒ και την ιογενή λοίμωξη), και κάποια που υπήρχαν στο email και στο δημοσίευμα τα
αφαίρεσε. Και είναι εκπληκτικό και το τι αφαίρεσε. Γιατί αυτά που αφαίρεσε προφανώς είτε
δεν τα βρήκε είτε τα βρήκε αλλά δεν τα είπα έτσι όπως μεταφέρθηκαν στο email και στο
δημοσίευμα, είτε τα βρήκε και τα είπα όπως ακριβώς μεταφέρθηκαν στα email και στο
δημοσίευμα, αλλά προφανέστατα τα έκρινε αληθή και δεν τα συμπεριέλαβε στο
κατηγορητήριο.
Το ένα είναι όπως ανέφερα παραπάνω τα περί προτροπών στους πολίτες να μηνύσουν
εκπαιδευτικούς και αστυνομικούς, το οποίο κατάλαβε ότι το έχω πει με το ακριβώς αντίθετο
νόημα, οπότε το αφαίρεσε. Απορίας άξιον επομένως είναι γιατί άφησε τα περί του ιού που
«δεν σκοτώνει», έτσι απόλυτα και αφοριστικά, ενώ εγώ συμπληρώνω «όχι στον βαθμό που να
δικαιολογείται μία πανδημία». Αυτό δηλαδή που λέω από την πρώτη στιγμή. Ότι είναι ένας
απλός αναπνευστικός ιός, στον οποίο όμως αν εκθέσεις έναν ασθενή με σοβαρά υποκείμενα
νοσήματα μπορεί να τον σκοτώσει. Και δεν θα ήταν ποτέ άλλωστε δυνατόν να ισχυριστώ εγώ
ειδικά κάτι τέτοιο την ώρα που στο πρωτόκολλο του θανάτου που έχω αποδείξει ότι
εφαρμόζεται στα νοσοκομεία αναφοράς, το πρώτο στοιχείο είναι αυτή ακριβώς η σκόπιμη
έκθεση στον SARS-CoV-2 (και όχι ο …«ιός covid» όπως τον διαβάζω στο κατηγορητήριο…).
Το άλλο είναι και το εντυπωσιακότερο. Γιατί αφορά στον ισχυρισμό μου ο οποίος είχε γίνει
και πρωτοσέλιδο την 2.9.2021 ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει
εμβολιαστεί. Και όπως έχω εξηγήσει, αυτό το λέω με απόλυτη βεβαιότητα καθώς θα ήμουν
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ανακόλουθος αν έστω αμφέβαλλα αν έχει κάνει το εμβόλιο ο πρωθυπουργός όταν τον έχω
μηνύσει ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης που σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή το
σχέδιο μείωσης του πληθυσμού με αυτά ακριβώς τα εμβόλια.
Το εκπληκτικό είναι ότι ο εισαγγελέας εφετών δεν έχει συμπεριλάβει τον ισχυρισμό αυτό
στο κατηγορητήριο.
Καλό είναι αυτό. Μία επιβεβαίωση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκανε το εμβόλιο.
Βλέπετε πόσο πρόχειρα στήθηκε όλο αυτό;
Ή μήπως η «αντίκρουση» των ψευδών ειδήσεων δεν είναι και αυτή αδιάψευστος μάρτυρας
της πλήρους αυτής προχειρότητας, της ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος λόγω της
εξόφθαλμης εν προκειμένω αοριστίας του και της εν τέλει απόλυτης αδυναμίας της
εισαγγελικής αρχής να στοιχειοθετήσει έστω και κατ’ ελάχιστον τη σε βάρος μου
ψευδοκατηγορία;
Δεν είναι δυνατόν το Συμβούλιό σας να δεχθεί ως «αντίκρουση» όλων των ισχυρισμών μου
την φράση «τα ανωτέρω διαδοθέντα δημοσίως ήταν απολύτως ψευδή, καθόσον αντίκεινται
πλήρως στις διεθνείς παραδοχές της ιατρικής επιστήμης».
Είναι πραγματικά και πάλι απίστευτο.
Γιατί μπορούμε να δεχθούμε ότι οι διεθνείς αυτές παραδοχές, τις οποίες και αυτές τις
κράτησε κρυφές ο εισαγγελέας εφετών, όπως και το περιεχόμενο της εκπομπής, θα
μπορούσαν π.χ. να αντικρούσουν τον ισχυρισμό ότι τα εμβόλια είναι αναποτελεσματικά (και
πάλι οριακά), αλλά ποια στην ευχή διεθνής ιατρική παραδοχή θα μπορούσε ποτέ να
αντικρούσει το πραγματικό γεγονός της μεταφοράς εκατοντάδων ασθενών με ασθενοφόρα
του ΕΚΑΒ στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης; Ποια στην ευχή διεθνής ιατρική παραδοχή θα
μπορούσε ποτέ να αντικρούσει το πραγματικό γεγονός της εφαρμογής πρωτοκόλλου θανάτου
στα νοσοκομεία αναφοράς της χώρας; Ποια στην ευχή διεθνής ιατρική παραδοχή θα
μπορούσε ποτέ να αντικρούσει το πραγματικό γεγονός της εφαρμογής διαφορετικών ιατρικών
πρακτικών στα νοσοκομεία αυτά; Ποια στην ευχή διεθνής ιατρική παραδοχή θα μπορούσε

ποτέ να αντικρούσει το πραγματικό γεγονός των άνευ ιατρικών προϋποθέσεων
διασωληνώσεων στα νοσοκομεία αυτά; Ποια στην ευχή διεθνής ιατρική παραδοχή θα
μπορούσε ποτέ να αντικρούσει το πραγματικό γεγονός του βασανισμού και της δολοφονίας
ασθενών στα νοσοκομεία αυτά και τον χαρακτηρισμό τους ως κολαστηρίων, Νταχάου και
Άουσβιτς; Ποια στην ευχή διεθνής ιατρική παραδοχή θα μπορούσε ποτέ να αντικρούσει το
πραγματικό γεγονός ότι στα νοσοκομεία αυτά καθυστερούν τις διασωληνώσεις και έτσι
πεθαίνουν τους ασθενείς; Θα τα δούμε όλα αυτά βεβαίως στο επί της ουσίας κεφάλαιο, αλλά
πραγματικά είναι εξοργιστικό να διαπιστώνει κανείς την τρομακτική προχειρότητα με την
οποία στήθηκε στο άψε σβήσε αυτή η κατηγορία και την πρωτοφανή απουσία οιασδήποτε
αναφοράς σε συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα τα οποία να ανατρέπουν έστω και κατ’
ελάχιστον τους ισχυρισμούς μου, τους οποίους όπως έχω ήδη αναφέρει δεν τους προέβαλα το
πρώτον στην εκπομπή του Στέφανου Χίου, αλλά τους προβάλλω και τους αποδεικνύω είκοσι
μήνες τώρα, ενώ και στην ίδια αυτή την τηλεοπτική εκπομπή του Στέφανου Χίου ούτε και
πάλι ήταν αυτή η πρώτη φορά που εμφανίστηκα και είπα αυτά που είπα. Τα ίδια και ακόμη
περισσότερα είχα πει …14 μήνες πριν. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2021.

Πού ήταν τότε;
Είναι δε επίσης εκπληκτικό ότι η μοναδική ουσιαστικά περίπτωση που θα μπορούσαν να
αποτελέσουν οι διεθνείς παραδοχές της ιατρικής επιστήμης την αντίκρουση κάποιου από τους
ισχυρισμούς μου, είναι αυτή της ιογενούς λοίμωξης και ο ισχυρισμός μου ότι κανένας γιατρός
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δεν μπορεί να διακρίνει σε μία απλή ακτινογραφία αν μία λοίμωξη είναι ιογενής ή μικροβιακή.
Είναι πραγματικά αμέτρητες οι σχετικές μαρτυρίες από δεκάδες ασθενείς και συγγενείς
ασθενών στη μήνυσή μου της 19ης Ιουλίου 2021 για την εξαπάτησή τους από τέτοιες
«διαγνώσεις».
Κι όμως. Στη μοναδική αυτή περίπτωση ο εισαγγελέας εφετών, ξεπερνώντας και αυτά
ακόμα τα Ελληνικά Hoaxes, κατάφερε κυριολεκτικά να εντάξει και αυτόν τον ισχυρισμό στις
«ψευδείς ειδήσεις» που αντικρούονται από τις «διεθνείς παραδοχές της ιατρικής επιστήμης»
προκαλώντας νευρικό γέλιο ακόμα και στα τσιμέντα στα νοσοκομεία και στα ακτινολογικά
τμήματά τους, αφού είναι πασίγνωστο στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα ότι βεβαίως και δεν
μπορούν οι γιατροί να διακρίνουν σε μία απλή ακτινογραφία αν μία λοίμωξη είναι ιογενής ή
μικροβιακή χωρίς ειδικότερες εξετάσεις, όπως αιματολογικές ή έστω ακόμα ακόμα και με τα
γνωστά τεστ ανίχνευσης του SARS-CoV-2.
Και μετά, τι να πούμε για τα «αναγνωστέα»;
Τέσσερα όλα κι όλα, και από αυτά μόνο το ένα έχει σχέση με το κατηγορητήριο. Άντε και
το παρακρατικό email. Τα άλλα δύο είναι η βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για
τη δικηγορική ιδιότητά μου και η έκθεση σύλληψής μου. Ένας δηλαδή συνδυασμός εγγράφων
που σε μία ευνομούμενη χώρα θα έπρεπε να στείλει στο σπίτι του τον εισαγγελέα Αντώνη
Ελευθεριάνο, αφού αποδεικνύουν ότι ενώ γνώριζε την ιδιότητά μου (όλη η Ελλάδα τη
γνωρίζει…), διέταξε τη σύλληψή μου η οποία νόημα θα είχε μόνο αν στο πλαίσιο της
σύλληψης αυτής θα βεβαιώνονταν στοιχεία κρίσιμα για την διερευνώμενη πράξη τα οποία θα
μπορούσαν να χαθούν αν καθυστερούσε η αναζήτησή τους. Ποια ήταν αυτά; Το απόλυτο
τίποτα. Αντικείμενο της προκαταρκτικής που είχε διατάξει στο πλαίσιο της οποίας ζήτησε τη
σύλληψή μου ήταν μία τηλεοπτική εκπομπή η οποία είχε ολοκληρωθεί και είχε αποθηκευτεί
σε ψηφιακό δίσκο.
Το μοναδικό αναγνωστέο ουσιαστικά που σχετίζεται με την κατηγορία είναι ο ψηφιακός
αυτός δίσκος χωρίς όπως είπαμε να συνοδεύεται ως έδει από την απομαγνητοφώνηση της
εκπομπής που ήταν αποθηκευμένη σε αυτόν. Αλλά ακόμα και στην περιγραφή του
αναγνωστέου αυτού η προχειρότητα όλης της σε βάρος μου διαδικασίας αποκαλύπτεται ξανά.
Διότι δεν είναι δυνατόν να διαβάζουμε ότι το αναγνωστέο υπ’ αριθμ. 3 είναι ένας ψηφιακός

δίσκος με οπτικό υλικό και ηλεκτρονικό δημοσίευμα. Το λιγότερο εδώ είναι ότι ούτε μία
στοιχειώδη εκτύπωση του δημοσιεύματος δεν ζήτησε ο εισαγγελέας. Θα σκεφτεί κανείς
βεβαίως, και δικαιολογημένα, εδώ δεν ζήτησε την απομαγνητοφώνηση της εκπομπής, η
εκτύπωση είναι το πρόβλημα;
Αλλά αυτό είναι το λιγότερο όπως είπα. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο ψηφιακός
δίσκος περιέχει οπτικό υλικό και όχι οπτικοακουστικό υλικό. Οπότε αμέσως αναρωτήθηκα
μήπως τελικά όλα αυτά που έλεγα στην εκπομπή, και που μάλιστα σύμφωνα με τους χρόνους
τελέσεως του κατηγορητηρίου τα έλεγα επί τρεις μέρες, τα έλεγα τελικά στη …νοηματική.
Είδα την εκπομπή ξανά.
Όχι. Δεν τα είπα στη νοηματική.
Κανονικά τα είπα.
Ενδεχομένως να μην είχε ήχο ο υπολογιστής του εισαγγελέα. Τότε όμως πώς άκουσε τα
περί ιογενούς λοίμωξης και των λιστών του ΕΚΑΒ.
Ποιος ξέρει. Μπορεί να παραμείνει μυστήριο. Ή να λυθεί κάποτε.
Επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά είναι απίστευτα πράγματα και είμαστε μόνο στην αρχή.
Μετά τη σύντομη κεντρική εικόνα που προσπάθησα να σας παρουσιάσω για την σε βάρος
μου εισαγγελική σκευωρία, θα γράψω μερικά πράγματα για μένα, από πού ξεκίνησα την
τιτάνια μάχη εναντίον της μεγαλύτερης απάτης στην ιστορία του ελληνικού έθνους, και πώς
φτάσαμε μέχρι εδώ και στη στημένη σε βάρος μου ποινική διαδικασία. Στη συνέχεια θα
αποδείξω την πλήρη αλήθεια ενός εκάστου των ισχυρισμών μου που κατά το διάτρητο σε
βάρος μου κατηγορητήριο συνιστούν «ψευδείς ειδήσεις», και στο τέλος θα θέσω τα ζητήματα
της αντισυνταγματικότητας της τροποποιημένης διάταξης του άρθρου 191 Π.Κ., που όπως
φαίνεται η τροποποίηση αυτή έγινε για μένα αφού άλλωστε εφαρμόστηκε σε μένα πριν καλά
καλά στεγνώσει το μελάνι στο ΦΕΚ, και θα σας ζητήσω να εξετάσετε προσεκτικά και τις
σχετικές παρατηρήσεις της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων η οποία μίλησε για πυρά, Ιερά
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Εξέταση και Μεσαίωνα (πολλώ μάλλον όταν ως αντίκρουση των «ψευδών ειδήσεων» ο
εισαγγελέας εφετών επικαλείται τις «διεθνείς παραδοχές της ιατρικής επιστήμης» αγγίζοντας
τον πυρήνα των παρατηρήσεων της Ε.Δ.Ε.), το ζήτημα της απόλυτης ακυρότητας της
προδικασίας εκ της πλήρους αδυναμίας μου να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και να ασκήσω τα
νόμιμα δικαιώματά μου αφού εκλήθην να απολογηθώ επί ενός ψηφιακού δίσκου και όχι επί
συγκεκριμένου κατηγορητηρίου επί τη βάση του απομαγνητοφωνημένου περιεχομένου της
τηλεοπτικής εκπομπής η οποία ήταν και το μοναδικό αντικείμενο της σε βάρος μου
προκαταρκτικής, αλλά και εκ του εξόφθαλμα προσχηματικού χαρακτήρα της σύλληψής μου,
το ζήτημα της ακυρότητας του κατηγορητηρίου εκ της εξόφθαλμης αοριστίας αυτού, το
ζήτημα της αναστολής της σε βάρος μου διαδικασίας κατ’ άρθρο 59 Κ.Π.Δ., κάτι που
«κατάφερε» να το προκαλέσει ο ίδιος ο εισαγγελέας εφετών συμπεριλαμβάνοντας στο
κατηγορητήριο και πράξη για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από την Εισαγγελία
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (οι λίστες του ΕΚΑΒ), ενώ τεράστιο ζήτημα τίθεται και για το
πρωτόκολλο του θανάτου συνολικά, καθώς και για τις διασωληνώσεις, δεδομένου ότι οι 2.500
σελίδες από τις 4.311 της μήνυσής μου στη Γ.Α.Δ.Α. ως αντικείμενο έχουν εκατοντάδες
περιπτώσεις της εφαρμογής αυτού ακριβώς του πρωτοκόλλου του θανάτου σε δεκάδες
νοσοκομεία όλης της χώρας, το ένατο στοιχείο του οποίου είναι οι άνευ ιατρικών
προϋποθέσεων διασωληνώσεις, ενώ μεγάλος αριθμός από τις καταγγελθείσες περιπτώσεις
ερευνώνται από τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές μετά από μηνύσεις που έχουν κατατεθεί
και εκκρεμούν, ενώ σε πάνω από είκοσι περιπτώσεις έχουν διενεργηθεί νεκροψίες-νεκροτομές,
στη συντριπτική πλειοψηφία των οποίων εκκρεμούν οι εργαστηριακές εξετάσεις μία ακόμα
νεκροψία-νεκροτομή διενεργήθηκε αυτή την εβδομάδα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία
Θεσσαλονίκης στη σορό του 42χρονου Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη, ενώ μία ακόμη
εκκρεμεί με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να αποκαλύπτει ξανά την τεράστια
«δυσκολία» που έχει να δίνει την αυτονόητη εντολή για νεκροψία-νεκροτομή, παρά το
γεγονός ότι τα αυτονόητα αυτά επικυρώθηκαν με το 77/2021 βούλευμα του Συμβουλίου
Εφετών Πατρών στην υπόθεση του Νίκου Λυμπερόπουλου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις
εκκρεμεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, με τεράστιο όγκο αποδεικτικού υλικού και
μαρτυρικών καταθέσεων ανθρώπων, ασθενών και συγγενών νεκρών από δεκάδες πόλεις και
χωριά της Ελλάδας. Και φυσικά μείζον και κυρίαρχο βεβαίως ζήτημα είναι η εκ των ουκ άνευ
αναγκαία απομαγνητοφώνηση της επίδικης τηλεοπτικής εκπομπής. Είναι ξεκάθαρο ότι το
Συμβούλιό σας έχει πλήρη αδυναμία να εξετάσει την ουσία της υπόθεσης και να αξιολογήσει
ένα κατηγορητήριο το οποίο ενώ έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο μία τηλεοπτική εκπομπή

δεν υπάρχει η απομαγνητοφώνηση αυτή ώστε να γνωρίζει τόσο το περιεχόμενό της όσο και
τον ακριβή χρόνο τέλεσης των κατά το προσβαλλόμενο κατηγορητήριο «πράξεων» της
διασποράς ψευδών ειδήσεων, κυρίως αφ’ ης στιγμής το αδίκημα φέρεται ως κατ’
εξακολούθηση τελεσθέν.
Είναι προφανές στους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που με ακολουθούν ότι αυτή τη
δίκη της 14ης Ιανουαρίου τη θέλω όσο τίποτα άλλο. Και μαζί με εμένα δεκάδες αν όχι
εκατοντάδες άνθρωποι από όλες τις μεριές της πατρίδας μας. Άνθρωποι που ήδη έχουν
εκδηλώσει την επιθυμία τους να έρθουν στο Εφετείο και να καταθέσουν. Την αλήθεια. Τη
δική του αλήθεια ο καθένας από αυτούς. Επαναλαμβάνω άνθρωποι όλων των κοινωνικών
στρωμάτων και τάξεων, όλων των μορφωτικών επιπέδων, όλων των πολιτικών ιδεολογιών και
αντιλήψεων, όλων των θρησκευτικών πεποιθήσεων, όλων των ηλικιών. Την αλήθεια για το
πρωτόκολλο του θανάτου που εφαρμόστηκε στους ίδιους ή στους νεκρούς τους. Για την
απάτη. Για τα στοιχεία της μεγαλύτερης απάτης στην ιστορία μας όπως οι ίδιοι τα βίωσαν
μέσα και έξω από τα κολαστήρια.
Όταν κατέθετα το βράδυ της 19ης Ιουλίου στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής τη
μήνυσή μου για τη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία του ελληνικού έθνους δεν φανταζόμουν,
ούτε στα καλύτερα όνειρά μου, ότι θα ερχόταν η ίδια η εγκληματική οργάνωση που μήνυα
εκείνο το βράδυ και θα προκαλούσε τη δίκη του αιώνα μία ώρα αρχύτερα. Μέσα από μία
στημένη και ανομιμοποίητη σύλληψη, μέσα από την εφαρμογή μίας μόλις και επί τούτου
τροποποιηθείσας ποινικής διάταξης, για την οποία η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
μίλησε για πυρά, Μεσαίωνα και Ιερά Εξέταση, και που ακόμα και η δημοσιογράφος και κόρη
του ιδρυτή μίας από τις μεγαλύτερες εφημερίδες των Η.Π.Α., της Washington Post που
αποκάλυψε το Water Gate, είπε στον πρωθυπουργό από τον οποίο πήρε συνέντευξη ότι είναι
«μεγάλο λάθος», μέσα από εξπρές διαδικασίες στις οποίες κάθε άλλο μας έχει συνηθίσει η
βραδυκίνητη κατά τα λοιπά ελληνική δικαιοσύνη, μέσα από τραγικά, παντελώς αόριστα,
αναπόδεικτα και παράλογα κατηγορητήρια με αντικείμενα τηλεοπτικές εκπομπές χωρίς
απομαγνητοφωνήσεις, μέσα από όλο αυτό το όργιο του κανιβαλισμού μου από τα μέσα
μαζικής εξαπάτησης και όχι ενημέρωσης, στα οποία με παρέδωσε βορά ο εισαγγελέας
Ελευθεριάνος, μέσα από όλα αυτά προσδιορίστηκε η μεγαλύτερη δίκη του εικοστού πρώτου
αιώνα και ίσως η σημαντικότερη όλων των εποχών. Γιατί είναι μία δίκη για το τρομακτικό
πρωτόκολλο του θανάτου το οποίο η ίδια αυτή η ομάδα, που τώρα ξαφνικά παριστάνει πως με
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ανακάλυψε, επέτρεψε να εφαρμόζεται με την ανοχή της στα εγκλήματα που διαπράττονταν σε
αυτά ενώ έβλεπε τις επί μήνες δημόσιες καταγγελίες μου και το τεράστιο πλήθος των
επώνυμων μαρτυριών τρόμου και φρίκης και τον επίσης τεράστιο όγκο των αποδεικτικών
στοιχείων, χωρίς ποτέ ούτε ένα νοσοκομείο ούτε ένας γιατρός ούτε ένας νοσηλευτής από τις
μικρές αυτές ομάδες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που εφάρμοσε το πρωτόκολλο στα
Νταχάου και Άουσβιτς των δημοσίων νοσοκομείων να διαμαρτυρηθεί έστω ή να εκδώσει μία
στοιχειώδη ανακοίνωση, ενώ για μηνύσεις ή άλλες δικαστικές ενέργειες ούτε συζήτηση
μπορεί να γίνει.
Είναι μία δίκη στην οποία θα ακουστεί ολοκληρωμένα με αποδείξεις και μαρτυρικές
καταθέσεις όχι απλά η αντίθετη επιστημονική άποψη που με λυσσαλέο τρόπο αποκλείστηκε
και διώχθηκε πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία, αλλά η αλήθεια για την «πανδημία» και
τα εμβόλια, τις παρενέργειές τους και τον δολοφονικό μηχανισμό τους, όπως αυτός
περιγράφεται στον επιστημονικό κόλαφο της 5ης Αυγούστου που συνέταξαν επιστήμονες μέσα
και έξω από τα δημόσια νοσοκομεία, μεταξύ αυτών μοριακοί βιολόγοι και γενετιστές, και
επέδωσα εγώ για λογαριασμό τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Βασίλη Κικίλια, τον
Παναγιώτη Πρεζεράκο, την Μαρία Θεοδωρίδου και την Έφη Βαγενά, και ο οποίος
επιστημονικός κόλαφος δεν έχει απαντηθεί και δεν έχει αμφισβητηθεί, ούτε λέξη του, από
τότε μέχρι και σήμερα. Όλη η αλήθεια για την πράγματι λυσσαλέα προσπάθεια απόκρυψης
των παρενεργειών των εμβολίων με την κίτρινη κάρτα να καταντά το ανέκδοτο του αιώνα.
Πλην όμως δεν μπορώ ούτε να ανεχθώ ούτε να επιτρέψω την νομιμοποίηση ενός άθλιου
κατηγορητηρίου και μίας ακόμη αθλιότερης διαδικασίας που προηγήθηκε και οδήγησε στη
σύνταξή του. Γιατί στη θέση τη δική μου θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε άλλος που να
μην είχε τις δικές μου δυνατότητες, γνώσεις και αντοχές να αμυνθεί και να αντιμετωπίσει τα
εισαγγελικά αυτά εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος μου. Και πρέπει να πολεμήσω και
γι αυτόν. Δεν είναι δυνατόν να ανεχθώ να ευτελίζεται ο θεσμός της Δικαιοσύνης που
υπηρέτησε με τόσο πάθος και αυταπάρνηση ο παππούς μου, ο Νίκος Παλαιολογόπουλος, που
μου έδωσε και το όνομά του, και ο οποίος έφτασε στο βαθμό του αεροπαγίτη στη δεκαετία
του 1950 σε άλλες εποχές για τη Θέμιδα.
Αυτό που πρωτίστως ζητώ με την προσφυγή μου είναι η απαλλαγή μου με βούλευμα.

Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το δίκαιο είναι πολύ ισχυρότερο όταν αμύνεται. Όχι όταν
επιτίθεται. Είναι πολύ πιο δύσκολη η προσπάθειά μου απέναντι στο θηρίο όπως έχω ονομάσει
αυτό που αποκαλούμε «σύστημα», ιδίως όταν αυτό που αντιμετωπίζω δεν περιορίζεται στη
χώρα μου, επιτιθέμενος σε αυτό όπως κάνω είκοσι μήνες τώρα που έχω αφιερώσει τη ζωή μου
έχοντας θυσιάσει τα πάντα στον υπέρ πάντων αυτό αγώνα.
Αμυνόμενος άλλωστε πέτυχα την πρώτη μεγάλη δικαστική νίκη μου απέναντι στο σύστημα.
Τότε, το 2007, όταν είχα υποχρεωθεί να μηνύσω τρεις ειδικούς ανακριτές, τρεις
αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου και τον ίδιο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για στημένα
και τότε κατηγορητήρια, σε βάρος εκείνη τη φορά των ανθρώπων που υπερασπιζόμουν σε μία
τεράστια δικαστική αντιδικία με αντικείμενο τον ανελέητο πόλεμο μεταξύ μεγάλων
οικονομικών συμφερόντων στον πολύπαθο χώρο των ιατρικών εξοπλισμών. Οι άνθρωποί μου
δεν κρατήθηκαν ούτε μία μέρα στις ανακρίσεις και στα τριμελή εφετεία κακουργημάτων
αθωώθηκαν ομόφωνα για κατηγορίες που επέσυραν ποινές ισοβίων καθείρξεων. Εγώ όμως
διώχθηκα και τότε με συνοπτικές διαδικασίες και παραπέμφθηκα με ανυπόστατο και πάλι
κατηγορητήριο στο ίδιο δικαστήριο στο οποίο παραπέμπομαι και τώρα. Μετά από δύο
δικασίμους και πολύωρες διασκέψεις αθωώθηκα ομόφωνα στις 9 Φεβρουαρίου 2011.
Τότε δεν υπήρχε κανένας μάρτυρας κατηγορίας. Ούτε καν τα «θύματά» μου.
Σήμερα υπάρχει τουλάχιστον ένας. Αλλά αυτός είναι ο αστυνομικός της Δ.Η.Ε.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Έτσι και τώρα το δίκαιο που εκπροσωπώ είναι πολύ ισχυρότερο από τη θέση άμυνας στην
οποία με έφερε η ομάδα αυτή των εισαγγελέων που ελέγχει προς το παρόν τις ποινικές
διαδικασίες και την ίδια τη Δικαιοσύνη. Γιατί πολύ απλά τώρα δεν χρειάζεται να αποδείξω ότι
όλοι οι ισχυρισμοί μου που έχουν αναπόδεικτα και παντελώς αόριστα βαφτιστεί «ψευδείς
ειδήσεις» είναι αληθείς. Αρκεί να σας πείσω ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής μου.
Ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι οι ισχυρισμοί μου αυτοί είναι ψευδείς. Επαρκείς
ενδείξεις ενοχής μου δεν θα βρείτε πουθενά.
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Εγώ όμως δεν σας πείσω μόνο ότι για αυτά που εκτίθενται στο σε βάρος μου
κατηγορητήριο δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι είναι ψευδή.
Εγώ θα σας πείσω ότι όλα αυτά είναι στο σύνολό τους απολύτως αληθή.
Ώστε θα πρέπει να με απαλλάξετε.
Δεν ξέρω αν οι συνθήκες έχουν ωριμάσει στο Εφετείο Αθηνών για μία τέτοια απόφαση που
θα προκαλέσει σεισμό. Θα είναι όμως μία απολύτως ορθή και δίκαιη απόφαση.
Ώστε και επιβεβλημένη.
ΙΙ. Όπως είπα, θα αρχίσω με μία συνοπτική παρουσίαση της δράσης μου, πώς αυτή
ξεκίνησε και πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Κρίνω σκόπιμο την παρουσίαση αυτή να την κάνω με
την παράθεση του κειμένου της μήνυσής μου κατά του διευθυντή της Μ.Ε.Θ. του
νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» Νίκου Καπραβέλου. Γιατί εκτός της εικόνας της δράσης μου
όλο αυτό το διάστημα της σκοτεινότερης περιόδου της σύγχρονης ιστορίας, εκτίθενται
πραγματικά περιστατικά που άμεσα σχετίζονται και με ένα από τα στοιχεία του
κατηγορητηρίου και συγκεκριμένα με τα περί «παιχνιδιών» και σκοπίμων καθυστερήσεων
των διασωληνώσων.
Το κείμενο της μήνυσης η οποία κατατέθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Διονύσου την
21.11.2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 1016/92/21/146/2021:
*****************************************

Είμαι δικηγόρος Αθηνών με αριθμό μητρώου 17494. Ασκώ ποινική δικηγορία επί 28
συναπτά έτη.
Πολύ γρήγορα μετά την κήρυξη της πανδημίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Το στοιχείο το οποίο κυρίως μου
δημιούργησε ισχυρές αμφιβολίες για την πραγματική διάσταση της κατάστασης που όλοι οι
Έλληνες είχαμε αρχίσει να βιώνουμε, ήταν οι αντίθετες προς την πραγματικότητα που μας
παρουσιαζόταν αλλά και την ίδια αυτή τη λογική συμπεριφορές των ιδίων των κυβερνώντων.
Γιατί πολύ απλά δεν ήταν δυνατόν να παραβιάζουν τα μέτρα που επέβαλλαν στους πολίτες
οι ίδιοι αυτοί οι κυβερνώντες. Και ναι μεν μας έχουν συνηθίσει οι πολιτικοί στη χώρα μας να
γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τους νόμους και τα μέτρα που επιβάλλουν στους
πολίτες, τους οποίους αντιμετωπίζουν ως επί το πλείστον ως ιθαγενείς τριτοκοσμικής χώρας,
πλην όμως ο κανόνας, που δεν είχε εξαίρεση μέχρι τότε, ήταν ότι η παραβίαση των μέτρων
αυτών πάντα ωφελούσε τους παραβάτες πολιτικούς. Να φέρω ενδεικτικά το σχετικά
πρόσφατο παράδειγμα των capital controls. Γνωρίζουμε ότι την ώρα που εμείς οι πολίτες
σηκώναμε από τα ATM μέχρι 20 ευρώ κάθε μέρα, οι δεσμίδες των πενηντόευρων από τις
τράπεζες προς τους πολιτικούς και τους «ημέτερους» έπεφταν σύννεφο. Το αυτό και με τις
μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό. Οι παραβιάσεις αυτές των μέτρων προφανώς τους
ωφελούσαν. Όπως και οι πάσης φύσεως παρανομίες, για να μη ξεχάσουμε και τα οικονομικά
σκάνδαλα που έχουν συνταράξει δεκαετίες τώρα την κοινή γνώμη.
Η μοναδική φορά στην πολιτική ιστορία αυτής της χώρας που η παραβίαση των μέτρων τα
οποία επέβαλλαν στους πολίτες έβλαπταν τους κυβερνώντες και τους «ημέτερους» ήταν αυτή
της παραβίασης των μέτρων για τον κορωνοϊό. Και δεν τους έβλαπτε απλώς αλλά υποτίθεται
ότι τους εξέθετε σε θανάσιμο κίνδυνο. Αμέτρητα τα σχετικά παραδείγματα.
Επομένως όχι απλά κάτι δεν πήγαινε καλά αλλά το σκηνικό αυτό των παραβιάσεων των
μέτρων για την προστασία και της δικής τους υγείας και ζωής τίποτα άλλο δεν αποδείκνυε
παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι γνώριζαν ότι δεν κινδύνευαν από τον συγκεκριμένο ιό και πάντως
όχι περισσότερο από την κοινή γρίπη.

23

Μετά είχαμε τον απόλυτο παραλογισμό των μέτρων που λαμβάνονταν και ήταν σαν να
αντιμετώπιζαν έναν θανατηφόρο ιό και μία πανδημία με ωράρια, διαφορετικά κάθε φορά, ή
προτιμήσεις στους χώρους που «συχνάζει» ο …ιδιόμορφος και …παράξενος αυτός ιός. Τα
παραδείγματα επίσης αμέτρητα. Να θυμηθούμε τα εγκαίνια του νέου σιντριβανιού στην
Πλατεία της Ομονοίας ή την κινητή συναυλία της Άλκηστης Πρωτοψάλτη την ίδια ώρα που
απαγορευόταν η περιφορά του Επιταφίου; Την απαγόρευση των παρελάσεων την 28η
Οκτωβρίου 2020, την ώρα που ούτε τρεις εβδομάδες αργότερα στην επέτειο του
Πολυτεχνείου την 17η Νοεμβρίου 2020, η Αθήνα ήταν ανοιχτή; Να θυμηθούμε τη «νίκη της
Δημοκρατίας» στη δίκη της Χρυσής Αυγής στους δρόμους γύρω από το Εφετείο Αθηνών με
τους 30.000 κόσμου, όταν την ίδια ώρα απαγορεύονταν οι συναθροίσεις άνω των εννέα
ατόμων; Την εορτή της κατάκτησης του πρωταθλήματος του Ολυμπιακού με τους χιλιάδες
οπαδούς του έξω από το στάδιο Καραϊσκάκη;
Θέλω σελίδες ολόκληρες για να θυμίσω όλα τα παραδείγματα.
Στο σκηνικό αυτό των συμπεριφορών που απέκλειαν την ύπαρξη πραγματικής πανδημίας
πρωταγωνιστές ήταν και οι «ειδικοί» επιστήμονες, μέλη των επιτροπών και τηλεστάρ
«ειδικοί», οι οποίοι σταθερά έφασκαν και αντέφασκαν σε επιστημονικά πεδία που ήταν
ξεκαθαρισμένα δεκαετίες πριν ή που σε κάθε περίπτωση οι εκ διαμέτρου αντίθετες ιατρικές
απόψεις που διατυπώνονταν σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες δεν στηρίζονταν ποτέ σε
νέα δεδομένα αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι οι απόψεις αυτές, όπως και οι εισηγήσεις των
επιτροπών, προσαρμόζονταν στις αποφάσεις που ήθελε να λαμβάνει κάθε φορά η κυβέρνηση,
ενώ με βάση και την απλή λογική το αντίθετο θα έπρεπε να συμβαίνει.
Θυμίζω όλως ενδεικτικώς τις θέσεις των «ειδικών» περί της χρήσεις της μάσκας, όπου ενώ
στην αρχή η χρήση τους ρητά βεβαιωνόταν πως έπρεπε να γίνεται μόνο από τους πάσχοντες,
πολύ γρήγορα η θέση αυτή άλλαξε και πλέον η χρήση της μάσκας έπρεπε να γίνεται από όλο
τον πληθυσμό, πάσχοντες και υγιείς. «Ειδικοί» οι οποίοι να μη ξεχνάμε ότι εκτόπισαν την
αντίθετη επιστημονική κοινότητα. Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία αποκλείστηκε η
αντίθετη επιστημονική άποψη. Η οποία όχι μόνο εκτοπίστηκε αλλά απαξιώθηκε, λοιδορήθηκε,
απειλήθηκε και διώχθηκε από τους ιατρικούς συλλόγους. Ενώ η λογική λέει ότι αν επρόκειτο
για «τσαρλατάνους» όπως τόλμησε να ξεστομίσει πριν λίγες μέρες ο ίδιος ο πρωθυπουργός
της χώρας, θα έδιναν βήμα στους «τσαρλατάνους» αυτούς, θα έφερναν απέναντί τους όλους

τους «ειδικούς» της κυβέρνησης οι οποίοι θα κατατρόπωναν τους «τσαρλατάνους» και θα
ξεμπέρδευαν με αυτούς.
Προφανώς το αντίθετο θα συνέβαινε, οπότε οι …«τσαρλατάνοι» παρέμειναν
αποκλεισμένοι από τα συστημικά Μ.Μ.Ε., τα οποία «τιμώντας» το βρώμικο χρήμα που πήραν
από την κυβέρνηση (θυμίζω την περιβόητη λίστα Πέτσα), συνέχισαν να δίνουν το βήμα
αποκλειστικά στους γνωστούς «ειδικούς», προπαγανδίζοντας σταθερά την «πανδημία» και τις
θέσεις των «ειδικών». Δηλαδή όποιες θέσεις αυτοί διατύπωναν κάθε φορά, αφού όπως είπαμε
σταθερές αυτές δεν ήταν ποτέ.
Θα μπορούσα να γράφω επί ώρες για τα στοιχεία αυτά που γρήγορα απέδειξαν ότι η
ιστορία της «πανδημίας» ήταν η μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Τα
μαζικά τεστ για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία στον υγιή πληθυσμό, τεστ μάλιστα ο
αριθμός των οποίων δεν ήταν ποτέ σταθερός αλλά αυξομειωνόταν αναλόγως των αποφάσεων
που εσκόπευε να λάβει κάθε φορά η κυβέρνηση. Έτσι, όταν αποφάσιζε να επιβάλει lock down
ο αριθμός των τεστ απογειωνόταν, ώστε περισσότερα τα τεστ περισσότερα και τα
«κρούσματα». Και αντίστροφα.
«Κρούσματα» τα οποία ήταν απλά θετικά στον ιό SARS-CoV-2 αποτελέσματα των τεστ
και όχι αυτά που ως προϋπόθεση είχαν οξεία λοίμωξη ή νόσο του αναπνευστικού, όπως ήταν
άλλωστε, και παραμένει, και ο ορισμός του «κρούσματος» στην επίσημη ιστοσελίδα της 1ης
Υγειονομικής Περιφέρειας του Υπουργείου Υγείας.
Και δεν ήταν μόνο αυτό. Κατέγραφαν ως θετικά στον κορωνοϊό τα θετικά αποτελέσματα
των τεστ που τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020 δεν μπορούσαν να ξεχωρίζουν τον
κορωνοϊό από την γρίπη. Μία γρίπη που πριν την τεχνητή «εξαφάνισή» της συντονισμένα σε
όλο τον πλανήτη την 14η εβδομάδα του 2020, συνυπήρχε με τον κορωνοϊό. Η απόφαση
μάλιστα για το πρώτο καταστροφικό για την οικονομία lock down ελήφθη επί τη βάση
αριθμού «κρουσμάτων» που οι ίδιοι οι κυβερνώντες προφανέστατα αποφάσισαν ότι είναι
«κρούσματα» κορωνοϊού και όχι γρίπης. Και ενώ τα rapid test είναι λίγο πολύ δεδομένο πλέον
ότι είναι αναξιόπιστα (παρά το γεγονός ότι με τα αποτελέσματα των τεστ αυτών «ήλεγχαν» και συνεχίζουν
και «ελέγχουν», υποτίθεται, σε πάρα πολλές περιπτώσεις και σε πολλές φάσεις αυτού του δράματος την
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διασπορά του ιού), με τα μοριακά τεστ έγινε πραγματικό όργιο με ψευδώς θετικά αποτελέσματα,

με τους κύκλους στους οποίους «ανιχνευόταν» ο ιός να ξεπερνάνε τους 30, ακόμα και τους 40.
Όλα αυτά λοιπόν με έπεισαν ότι εδώ έχουμε μία τεράστια απάτη.
Παρά όμως τους αριθμούς των «κρουσμάτων», όσο και αν οι κυβερνώντες με τον Ε.Ο.Δ.Υ.
τους «μαγείρευαν», ο οποίος Ε.Ο.Δ.Υ. αρνείται συστηματικά να διαγράφει τα θετικά rapid test
που είχαν αμέσως ανατραπεί από αρνητικά μοριακά (ενώ έχω κάνει επίσης γνωστό ότι στα
νοσοκομεία «ξεχνούσαν» να περάσουν στο σύστημα τα εξιτήρια από τις κλινικές Covid-19,
ενώ είναι επίσης γνωστό ότι όσες φορές έβγαινε θετικός ένας ασθενής στα νοσοκομεία, τόσα
«κρούσματα» δηλώνονταν), μία πραγματική πανδημία προϋποθέτει και θανάτους. Πολλούς
θανάτους.
Έτσι αρχικά ανέλαβαν τα νοσοκομεία και οι «ειδικοί» τα …βαφτίσια. Το είχε άλλωστε
ομολογήσει τότε και ο «εθνικός» μας γιατρός, ο Σωτήρης Τσιόδρας. Είχε πει ότι καταγράφουν
ως θανάτους Covid-19 ακόμα και θανάτους από εγκεφαλικές αιμορραγίες. Αρκούσε δηλαδή
ουσιαστικά ένα θετικό στον SARS-CoV-2 αποτέλεσμα ώστε και αν ακόμα …αυτοκτονούσε ο
ασθενής θα κατέγραφαν τον θάνατό του ως θάνατο από τον τρομερό και φοβερό κορωνοϊό.
Ένας κορωνοϊός στον οποίο «χρέωναν», και εξακολουθούν να «χρεώνουν» κυριολεκτικά τα
πάντα. Όλα όσα συνέβαιναν στα νοσοκομεία. Ακόμα και αυτά τα οποία προϋπήρχαν της
εισαγωγής των ασθενών. «Τα κάνει αυτά ο κόβιντ» είναι ένα από τα «σλόγκαν» των χιλιάδων
ανθρώπων που ενημερώνονται για την απάτη από εμένα. Έμπαινε ο άλλος μέσα με
εγκεφαλικό, τον έβγαζαν «θετικό» και άρχιζε το πρωτόκολλο, και αν τύχαινε να ρωτήσουν οι
συγγενείς «με το εγκεφαλικό τι θα κάνετε;», πολλές φορές η απάντηση των γιατρών και των
νοσηλευτών ήταν «εγκεφαλικό, ε; - είδατε τι κάνει ο κόβιντ;»…
Έτσι ήδη από την αρχή άρχισε η πλασματική αύξηση των αριθμών των θανάτων από
κορωνοϊό.
Ήταν φανερό όμως ότι δεν θα αρκούσαν τα βαφτίσια. Απαιτούντο …γεννητούρια. Γιατί τι
θα έκαναν όταν ο ιός δεν ήταν τόσο θανατηφόρος όπως τον παρουσίαζαν;
Κάπου εκεί άρχισε να εφαρμόζεται το πρωτόκολλο του θανάτου.

Η εξόντωση ασθενών.
Παράλληλα πάντα, βεβαίως, με την απάτη των καταγραφών.
Άρχισα σταδιακά να λαμβάνω μηνύματα από τα νοσοκομεία αναφοράς όλης της χώρας για
την εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου. Για να μην περιγράφω τις εκατοντάδες περιπτώσεις
που δημοσιοποίησα μέσα από τον λογαριασμό μου στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης facebook
και στις δύο ιστοσελίδες στις οποίες άρχισα να κάνω τις δημοσιεύσεις μου, το makeleio.gr
πρώτα και μετά τη δική μου nikosantoniadis.tv, παραθέτω στο τέλος της παρούσας το
εισαγωγικό μέρος της μήνυσής μου των 4.311 σελίδων που κατέθεσα στη Γενική Αστυνομική
Διεύθυνση Αττικής, στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής την 19.7.2021, στο οποίο παραθέτω τα 14 στοιχεία του
πρωτοκόλλου αυτού όπως το περιγράφω στη μήνυσή μου. Οι 2.500 σελίδες αφορούν στο
πρωτόκολλο του θανάτου και οι υπόλοιπες σε αυτό της απάτης, κάποια στοιχεία της οποίας
όλως ενδεικτικώς παρέθεσα ανωτέρω. Ακολουθεί τις επόμενες μέρες η συμπλήρωση της
μήνυσης αυτής με το πρωτόκολλο του μαζικού εμβολιασμού και της μείωσης πληθυσμού, για
το οποίο εφαρμόστηκαν (και εξακολουθούν και εφαρμόζονται) τα άλλα δύο. Επισυνάπτω τον
επιστημονικό κόλαφο που συνέταξαν, και εγώ επέδωσα με δικαστικό επιμελητή στους
αποδέκτες του την 5.8.2021, μοριακοί βιολόγοι, γενετιστές και άλλοι επιστήμονες μέσα και
έξω από τα δημόσια νοσοκομεία. Στο κείμενο αυτό, το οποίο βεβαίως δεν μπόρεσε κανένας
«ειδικός» να αντικρούσει, ούτε λέξη, περιγράφεται ο μηχανισμός των τεσσάρων εμβολίων
Pfizer, Moderna, AstraZeneca και Johnson. Ο φονικός μηχανισμός τους. Σε 106 σελίδες, με
131 παραπομπές σε βιβλιογραφία, μελέτες και αδιαμφισβήτητα επιστημονικά δεδομένα.
Αυτό που σε θεωρητικό επίπεδο απέδειξαν οι επιστήμονες αυτοί, άρχισα να το αποδεικνύω
εγώ στην πράξη. Με στοιχεία για τις παρενέργειες των εμβολίων, τις οποίες συστηματικά
αποκρύπτει η εγκληματική οργάνωση που δρα από την αρχή της μεγαλύτερης απάτης στην
ιστορία του ελληνικού έθνους. Στο «παιχνίδι» βεβαίως της απόκρυψης των παρενεργειών των
εμβολίων συμμετέχουν τα συστημικά Μ.Μ.Ε., την ίδια ώρα που επιδίδονται στην καθημερινή
εμετική προπαγάνδα υπέρ των εμβολίων.
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Παρά όμως τη λυσσαλέα επίθεση που δέχθηκα και συνεχίζω και δέχομαι με αυξανόμενη
ένταση, η οποία κορυφώθηκε τα τελευταία 24ωρα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, πέτυχα την
άσκηση ποινικής δίωξης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την κατά
συρροή απόκρυψη παρενεργειών και τη μη συμπλήρωση της κίτρινης κάρτας στα νοσοκομεία
της Θεσσαλονίκης. Η δίωξη αυτή ασκήθηκε μετά την κατάθεση στην Ασφάλεια
Θεσσαλονίκης λιστών εκατοντάδων εμβολιασμένων ασθενών που μεταφέρθηκαν στα
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με εγκεφαλικές αιμορραγίες,
εμφράγματα, θρομβώσεις, πνευμονικές εμβολές και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, και
από τα ΤΕΠ και μετά στα νοσοκομεία αυτά «εξαφανίστηκε» από τα δελτία των ασθενών ο
εμβολιασμός τους.
Παρόμοια επιχείρηση συγκάλυψης έχουμε και με τους εμβολιασμένους συνανθρώπους μας
που παρά τον εμβολιασμό τους νοσηλεύονται με κορωνοϊό κατά εκατοντάδες στις κλινικές
και διασωληνωμένοι στις Μ.Ε.Θ. Covid-19 των νοσοκομείων μας, ενώ πάρα πολλοί έχουν
ήδη πεθάνει.
Εδώ βεβαίως είχαμε την άλλη απάτη σε βάρος των πολιτών, αυτή τη φορά των
εμβολιασμένων, αφού ενώ αρχικά τους είχαν διαβεβαιώσει ότι η «ανοσία» τους (όπου και πάλι
για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία ακούμε τους «ειδικούς» να λένε ότι η τεχνητή αυτή ανοσία από τα
εμβόλια είναι ισχυρότερη από τη …φυσική) θα κρατούσε 12 με 13 μήνες, τώρα πιέζονται να κάνουν

την τρίτη δόση (και τη δεύτερη του …μονοδοσικού) και να τους θεωρούν μετά από έξι μήνες
από τη δεύτερη δόση όχι ως πλήρως εμβολιασμένους αλλά ως εντελώς …ανεμβολίαστους.
Και επειδή ή έχουμε τη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία του ελληνικού έθνους ή δεν
έχουμε, στο σκηνικό αυτό του παραλόγου ο παραλογισμός απογειώνεται με την Κ.Υ.Α. της
6.11.2021, στην οποία ως πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται άπαντες οι εμβολιασμένοι με τη
δεύτερη δόση (ή την πρώτη του Johnson) ανεξαρτήτως του χρόνου εμβολιασμού τους, ώστε
οι ίδιοι οι οκτώ υπουργοί που υπέγραψαν την Κ.Υ.Α. αυτή, και οι «ειδικοί» που την
εισηγήθηκαν, εκθέτουν ολόκληρο τον πληθυσμό σε θανάσιμο κίνδυνο με βάση τη δική τους
κατηγορηματική παραδοχή ότι οι προ εξαμήνου εμβολασθέντες είναι κατ’ ουσίαν
ανεμβολίαστοι.

Βεβαίως ο παραλογισμός αυτός έχει απόλυτη …λογική. Εξηγείται με τη λογική της
μεγαλύτερης απάτης στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Διότι πολύ απλά, με την παραδοχή
ότι οι προ εξαμήνου εμβολιασθέντες είναι ανεμβολίαστοι, η κυβέρνηση ασκεί πίεση σε αυτή
την ομάδα του πληθυσμού, την εκβιάζει ή την υποχρεώνει να κάνει την τρίτη δόση (ή τη
δεύτερη του Johnson). Ενώ αντιμετωπίζοντας με την Κ.Υ.Α. αυτούς τους ίδιους ως πλήρως
εμβολιασμένους, δίνοντάς τους την πλήρη ελευθερία να …διασπείρουν τον ιό, να κολλήσουν
και να πεθάνουν, εκβιάζει τους εξ αρχής ανεμβολίαστους να κάνουν την πρώτη δόση, αφού
αυτοί αποκλείονται από τις …χαρές της ζωής που απολαμβάνουν οι πότε εμβολιασμένοι και
πότε ανεμβολίαστοι συνάνθρωποί τους.
Οι πατρίκιοι εκτός της Κ.Υ.Α. εκβιάζονται τελικά και αυτοί σαν τους πληβείους της Κ.Υ.Α.
Απίστευτα πράγματα. Και όμως, δυστυχώς, απολύτως αληθινά.
Διαβάστε λοιπόν το πρωτόκολλο του θανάτου όπως αυτό περιγράφεται στο εισαγωγικό
μέρος της ως άνω μήνυσής μου στη Γ.Α.Δ.Α. Το περιεχόμενό του επιβεβαιώνεται από έναν
τεράστιο όγκο μαρτυριών ασθενών ή των συγγενών τους από όλες τις μεριές της πολύπαθης
πατρίδας μας σε δεκάδες δημόσια νοσοκομεία, τα οποία εδώ και πάρα πολλούς μήνες
χαρακτηρίζω κολαστήρια, Νταχάου και Άουσβιτς, οπτικοακουστικό υλικό φρίκης και τρόμου,
στοιχεία από ιατρικούς φακέλους και νεκροψίες-νεκροτομές. Νεκροτομές, τη διενέργεια των
οποίων άρχισα να πετυχαίνω τη μία μετά την άλλη αφού χρειάστηκε να αντιμετωπίσω τη
λυσσαλέα αντίδραση των νοσοκομείων, των ιατροδικαστικών υπηρεσιών αλλά και της ίδιας
της Δικαιοσύνης.
Και όταν μιλάω για Δικαιοσύνη μιλάω για τη μικρή αυτή ομάδα που κρατά προς το παρόν
τα κλειδιά της και την ελέγχει, και την οποία άλλωστε μικρή αυτή ομάδα έχω επίσης μηνύσει
με τη μήνυσή μου της 19ης Ιουλίου 2021 για τον ενεργό ρόλο της στη δράση της εγκληματικής
οργάνωσης. Ρόλος που συνίσταται στην κάλυψη που παρείχε σε αυτούς που εφάρμοσαν το
πρωτόκολλο της απάτης και πρωτίστως αυτό του πρωτοκόλλου του θανάτου, αφού ουδέποτε
παρενέβησαν οι διευθύνσεις των κατά τόπους αρμοδίων Εισαγγελιών στις εκατοντάδες
βαρύτατες καταγγελίες μου σε βάρος των διοικήσεων των νοσοκομείων και των μικρών
επίσης ομάδων (όπως και στη Δικαιοσύνη), οι οποίες εφάρμοσαν το πρωτόκολλο του θανάτου
σε βάρος εκατοντάδων ασθενών.
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Μέσα σε αυτό το σκοτάδι όμως εξέπεμψαν φως, το φως του δικαίου αλλά και αυτής της
ίδιας της λογικής, μεμονωμένοι έντιμοι εισαγγελείς και δύο δικαστικά συμβούλια που με τις
εντολές και τα βουλεύματά τους καταδίκασαν ουσιαστικά όλους αυτούς που αρνούντο μέχρι
εκείνη την ώρα παρανόμως και πεισματικά τη διενέργεια των νεκροτομών. Ο κόσμος που
μέσα σε αυτό το σκηνικό της ασύλληπτου μεγέθους προπαγάνδας που ασκήθηκε από τα
συστημικά Μ.Μ.Ε. της λίστας Πέτσα και του τρομακτικού αυτού φόβου με τον οποίο
κυριεύτηκε από την προπαγάνδα αυτή, διατήρησε στοιχειώδη κριτική σκέψη, κατάλαβε ότι η
σφοδρή αυτή αντίδραση των νοσοκομείων και όλου εν γένει αυτού που αποκαλούμε
«σύστημα» ενίσχυε, αν δεν αποδείκνυε, τη βασιμότητα των εκατοντάδων καταγγελιών μου
για το πρωτόκολλο του θανάτου. Γιατί η απλή λογική λέει ότι αν τα νοσοκομεία δεν ήταν
ένοχα όπως τα κατηγορούσα εγώ, έπρεπε όχι μόνο να μην αρνούνται και να αντιδρούν στις
νεκροτομές αλλά αντιθέτως να είναι αυτά που να τις επιδιώκουν, ακριβώς για να αποδείξουν
ότι τα έκαναν όλα σωστά και είναι αθώα. Και να τελειώνουν μία και καλή μαζί μου.
Αλλά πώς να τις επιδιώκουν τις νεκροτομές στα νοσοκομεία όταν σε αυτές βρήκαμε
εντερικές νεκρώσεις, ρήξεις κοιλιακών αορτών, υπερμεγέθη εσωτερικά τραύματα, τραύματα
στις τραχείες, μικροβιακές λοιμώξεις (αυτές που είχαν επίσης …«εξαφανιστεί» μαζί με τη
γρίπη, για να τις …«επανεμφανίσω» εγώ στις νεκροτομές) και άλλες αιτίες άσχετες με την
ιογενή πνευμονία του SARS-CoV-2.
Όταν δηλαδή αποδείχθηκαν δολοφονίες.
Μία από τις αμέτρητες περιπτώσεις νοσηλειών στις οποίες παρενέβην σε νοσοκομεία,
απευθυνόμενος δημόσια σε αυτά, στοχευμένα κάθε φορά και με τον προβολέα πάνω στα
κρίσιμα αυτά στοιχεία τα οποία παρέπεμπαν στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου του θανάτου,
ήταν και αυτή της Πασχαλίνας Γαζή, 51 ετών, στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» στην
Θεσσαλονίκη.
Σημειώνω για να τελειώνουμε μία και καλή με αυτά, ότι ούτε χρήματα λαμβάνω για τη
βοήθειά μου στους ανθρώπους αυτούς που τη ζητάνε ούτε σκοπεύω να ασχοληθώ με την
πολιτική. Έχω διακηρύξει την απέχθειά μου προς την πολιτική. Τα κίνητρά μου επομένως δεν
είναι ούτε οικονομικά ούτε πολιτικά. Αυτό είναι κάτι που η οργάνωση, το σύστημα εν γένει,

δεν μπορεί να το κατανοήσει. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημά μου στην τεράστια μάχη
που δίνω είκοσι μήνες απέναντι στη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία του έθνους μας. Έχω
ουσιαστικά καταργήσει την ποινική δικηγορία που ασκώ επί 28 χρόνια, πάρα πολλά από τα
απαιτούμενα έξοδα στον χειρισμό των αμέτρητων αυτών περιπτώσεων σε όλα τα μέτωπα και
επίπεδα τα καταβάλλω εξ ιδίων, και ο μόνος τρόπος που είχα για να σταθώ στα πόδια μου, να
συντηρήσω την οικογένειά μου, η οποία εξαρτάται αποκλειστικά από το δικό μου εισόδημα,
και να υποστηρίξω τον μεγάλο υπέρ πάντων αγώνα που δίνω, ήταν να δημιουργήσω το
διαδικτυακό κανάλι στην ιστοσελίδα nikosantoniadis.tv, με μία ετήσια συνδρομή της τάξης
των 15 ευρώ, την οποία βεβαίως ουδένα υποχρεώνω να την καταβάλει. Σε αυτό το κανάλι
ανεβάζω όλες τις ζωντανές μεταδόσεις μου στο facebook και τις παρουσίες ανθρώπων που
περιγράφουν τις εμπειρίες τρόμου που έζησαν στα κολαστήρια. Η ενημέρωση του κόσμου για
τη δράση μου γίνεται από το ελεύθερο πεδίο της ιστοσελίδας μου.
Αν ήθελα να γίνω πλούσιος από αυτή την ιστορία θα μπορούσα ανέτως να το πετύχω.
Πιστεύω ότι πολλοί στη θέση μου θα το έκαναν ή θα έμπαιναν στον πειρασμό να το κάνουν.
Είτε λαμβάνοντας χρήματα σε κάθε περίπτωση που ζητούσαν τη βοήθειά μου άνθρωποι από
όλη τη χώρα για τους συγγενείς τους στα νοσοκομεία, είτε προσφεύγοντας στο Συμβούλιο της
Επικρατείας όταν επανειλημμένα μου το ζητούσαν. Ή με τη συμμετοχή του κόσμου στις
μηνύσεις που έχω καταθέσει. Θα είχα γίνει πλούσιος σε μία μέρα.
Τίποτα από τα δύο δεν δέχθηκα να κάνω. Ούτε που το διανοήθηκα. Από τους μεν
ανθρώπους που ζητούσαν τη βοήθειά μου θα ήταν παντελώς ανήθικο να ζητήσω έστω και ένα
ευρώ. Τον αγώνα αυτό που δίνω τον δίνω πάνω απ’ όλα και όλους για την οικογένειά μου.
Τον γιο μου και την γυναίκα μου. Τον γιο μου, ο οποίος μόλις πρόσφατα ενηλικιώθηκε και
θέλω να ζήσει σε μία διαφορετική κοινωνία. Με τη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία της
πατρίδας του να είναι ένα σκοτεινό παρελθόν. Εις ό,τι δε αφορά στο ΣτΕ ήμουν πάντα
ξεκάθαρος στον κόσμο που με ακολουθούσε ότι οι αιτήσεις ακυρώσεως κατά των μέτρων
ήταν εκ των προτέρων καταδικασμένες σε αποτυχία, δεδομένου ότι το ΣτΕ, όσο ισχύει η
παραδοχή περί πανδημίας, θα εφαρμόζει σταθερά τα άρθρα 21 και 26 του Συντάγματος και
της Σύμβασης του Οβιέδο αντίστοιχα, έναντι του άρθρου 5 και των δύο νομοθετημάτων. Και
αυτό έκανε πράγματι το ΣτΕ. Και θα συνεχίσει να κάνει.
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Εννοείται πως παρά ταύτα δέχθηκα απίστευτη λάσπη. Οχετός. Ότι έχω πολιτικά κίνητρα,
ότι έχω στήσει φάμπρικα, μέχρι και για τη συνδρομή έλεγαν τα κανάλια, μέχρι που στο τέλος
η όλη η ιστορία με την συνδρομή κατέληξε στο ότι θα ελεγχθούν τα έσοδα της Ι.Κ.Ε. η οποία
διαχειρίζεται το κανάλι και ανήκει στη σύζυγό μου και όχι φυσικά σε μένα, αφού εγώ ως
δικηγόρος δεν νομιμοποιούμαι να έχω διαχειριστική ιδιότητα, του …χρόνου όταν υποβληθεί η
σχετική δήλωση. Και φυσικά δεν έχουν σταματήσει να μου αποδίδουν πολιτικά κίνητρα, ό,τι
και να λέω, όσο και αν το διαπιστώνουν στην πράξη μήνες τώρα, και μάλιστα σε αυτό
συμμετέχουν ενεργά και πάρα πολλοί από την υποτιθέμενη «δική μας» πλευρά, αφού ποτέ δεν
έπαψαν όλοι αυτοί οι «επαναστάτες» και «υπερπατριώτες» να με φθονούν και να
επιβουλεύονται τον κόσμο που με ακολουθεί, τον οποίο βεβαίως αυτοί τον βλέπουν ως
δεξαμενή ψηφοφόρων ενώ εγώ αποκλειστικά και μόνο ως δύναμη κρούσης απέναντι στο
σύστημα στην τεράστια μάχη που δίνω με αυτό.
Πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνουν πως έχω ελεγχθεί όσο δεν έχει ελεγχθεί τα τελευταία
χρόνια κανένας άλλος. Ακίνητη περιουσία δεν έχω, σε ενοικιαζόμενο σπίτι ζω με την
οικογένειά μου, δύο αυτοκίνητα του 2001 και του 2002 έχω στην κατοχή μου και ο
τραπεζικός λογαριασμός μου είναι άδειος. Έχω οφειλές τόσο στην εφορία όσο και στα
ασφαλιστικά ταμεία, τις οποίες προσπαθώ τώρα με τις λίγες συνδρομές στο διαδικτυακό
κανάλι να συμμαζέψω. Γιατί παρά το γεγονός ότι στη διαδρομή αυτή των 28 χρόνων στην
ποινική δικηγορία ασχολήθηκα με μεγάλες υποθέσεις, πλούσιος δεν έγινα ποτέ. Ποτέ δεν
εκμεταλλευόμουν τους πελάτες μου μόνο και μόνο επειδή είχαν μεγάλη οικονομική επιφάνεια,
ενώ την ίδια ώρα πάντα βοηθούσα, όπως κάνω τώρα σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο βεβαίως,
ανθρώπους που είχαν ανάγκη τη νομική βοήθειά μου αλλά δεν είχαν ούτε ψωμί να φάνε.
Αυτός είμαι.
Μετά την ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων με την Πασχαλίνα Γαζή στα κινητά τηλέφωνά
μας και αξιολογώντας το περιεχόμενο αυτών, προχώρησα στην πρώτη και τελευταία
δημοσίευση.

Κάποια στιγμή πληροφορήθηκα ότι τελικά η Πασχαλίνα Γαζή διασωληνώθηκε. Και ότι εν
συνεχεία κατέληξε.

Εν τω μεταξύ είχε αρχίσει η τέταρτη φάση της άνευ προηγουμένου στοχοποίησής μου και
της ασύλληπτου μεγέθους λάσπης στο πρόσωπό μου από τα Μ.Μ.Ε. η οποία είχε αρχίσει από
τα τέλη Αυγούστου.
Τότε ήταν η Αντιγόνη Πανταζή στον Ευαγγελισμό. Τα Μ.Μ.Ε. και ομάδες έμμισθων
«κουκουλοφόρων» παρακρατικών ομάδων στο διαδίκτυο έσπασαν τα μούτρα τους αφού
απέδειξα ότι στην περίπτωση εκείνη, αξιολογώντας όπως κάνω κάθε φορά προσεκτικά τα
δεδομένα εκάστης νοσηλείας, εγώ ήμουν που είχα πείσει την Αντιγόνη να διασωληνωθεί όσο
οι γιατροί του Ευαγγελισμού έπαιζαν «παιχνίδια» και βασάνιζαν την Αντιγόνη, όπως το
«Παπανικολάου» την Πασχαλίνα Γαζή, με την διασωλήνωση για μία ακόμη φορά να μην
αντιμετωπίζεται ως η έσχατη ιατρική πράξη για τη διάσωση ενός ασθενούς, η απόφαση για
την οποία λαμβάνεται την τελευταία στιγμή αφού συνεκτιμηθούν οι τιμές εκείνες του ασθενή
ο συνδυασμός των οποίων επιβάλλει τη διασωλήνωση, αλλά ως μία πράξη που μπορεί και
προγραμματίζεται από τους γιατρούς, μία πράξη για την οποία μιλάνε στον ασθενή με το που
εισάγεται στο νοσοκομείο («τώρα είσαι καλά, αλλά αν πέσει το οξυγόνο θα σε διασωληνώσουμε», κατά το
«τώρα είσαι καλά, αλλά αν πέσεις από το μπαλκόνι και σπάσεις το πόδι σου θα σου βάλουμε γύψο»…), ώστε

του καταρρακώνουν τη ψυχολογία, ή μία πράξη που συζητάμε για αυτή λες και μιλάμε για το
τι φαγητό θα φάει ο ασθενής το βράδυ, και που πότε δεν ρωτάμε κανέναν, πότε ενημερώνουμε
τον ασθενή ή τους συγγενείς αλλά τους λέμε ότι εμείς αποφασίζουμε και τυπικά σας
ενημερώνουμε, πότε «σεβόμαστε» την «επιθυμία» του ασθενή και αναβάλλουμε τη
διασωλήνωση ή …τσακωνόμαστε μαζί του (δείτε παρακάτω τα απίστευτα που δήλωσε ο μηνυόμενος
ομολογώντας τελικά την ποινική ευθύνη του ιδίου και της ιατρικής ομάδας που παρακολουθούσε την
Πασχαλίνα Γαζή για τον θάνατό της), πότε τον απειλούμε με τον εισαγγελέα.

Αναλόγως.
Μετά ήρθε η ιστορία με τις εκταφές και τις νεκροτομές τις οποίες όπως είπαμε τρέμει η
οργάνωση και ανέλαβαν τα Μ.Μ.Ε. να τις αποδομήσουν επιτιθέμενα σε εμένα για
τις …μακάβριες νεκροτομές και εκταφές, με τους «δημοσιογράφους» των μεγάλων Μ.Μ.Ε.
να μιλάνε οι άθλιοι για τη …μαύρη σελίδα για την Δικαιοσύνη, αναφερόμενοι στα
βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών Πατρών και Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών
που διέταξαν νεκροτομές (77/2021 και 2506/2021 αντίστοιχα), συνδέοντάς τις όμως με
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βρώμικο τρόπο με την έρευνα τότε για τα …ψευδή πιστοποιητικά, μέχρι που έσπασαν τα
μούτρα τους και με αυτές.
Μετά ήρθε η έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για ιστοσελίδες και
λογαριασμούς στο facebook ακραίων στοιχείων που διήγειραν σε ανυπακοή, προέτρεπαν τον
κόσμο να μηνύει τους αστυνομικούς που επιβάλλουν πρόστιμα ενώ αυτοί εφαρμόζουν τον
νόμο, ή τους γονείς να μηνύουν τους εκπαιδευτικούς όταν αυτοί δεν δέχονταν τα παιδιά τους
χωρίς μάσκες ή self test στα σχολεία, ενώ και εδώ οι εκπαιδευτικοί τον νόμο εφαρμόζουν και
πάλι. Συνέδεσαν εμένα και το site μου nikosantoniadis.tv με όλους αυτούς που ήλεγχε η
Δίωξη και τελικά έστειλε στην Εισαγγελία. Όλους πλην εμού βεβαίως, αφού άλλωστε εγώ
ήμουν πρώτος που κατήγγειλα δημόσια επί μήνες τις ακραίες αυτές συμπεριφορές με
αποτέλεσμα όλοι αυτοί να γίνουν φανατικοί πολέμιοί μου, όσο η Εισαγγελία τότε βεβαίως
κοιμόταν. Γιατί στο σύστημα ήταν χρήσιμες οι επιθέσεις που δεχόμουν από την «εδώ» πλευρά,
αφού οποιοδήποτε χτύπημα σε μένα απ’ όπου και αν προερχόταν, καλό ήταν γι αυτό. Έτσι και
η Facebook άφηνε ανενόχλητα όλα αυτά τα προφίλ των χρηστών αυτών που έφταναν και σε
ακραίες ύβρεις και χυδαίες επιθέσεις εναντίον μου, ενώ την ίδια ώρα μου επέβαλλε τον έναν
30ήμερο αποκλεισμό μετά τον άλλον, και όταν απλά αμυνόμουν στις επιθέσεις αυτές, τις
ύβρεις, τις συκοφαντίες και τη λάσπη, ενώ τον έκλεισε οριστικά την 5.4.2021 όταν η
οργάνωση καταλάβαινε ότι μέχρι το καλοκαίρι οι 150.000 ακόλουθοί μου εκείνη την ώρα θα
είχαν φτάσει το …ένα εκατομμύριο και όταν ανέβασα το πρώτο βίντεο-ντοκουμέντο για τη
φρίκη του πρωτοκόλλου στα νοσοκομεία, με 78χρονο συνταξιούχο γιατρό ο οποίος
κακοποιείτο στο νοσοκομείο της Νίκαιας.
Όταν όμως αποφάσισαν να ζητήσουν από τη Δίωξη να ελέγξει τους λογαριασμούς αυτούς
και τις ιστοσελίδες, το παρακράτος και τα Μ.Μ.Ε. οργίασαν ελπίζοντας ότι θα «πάρει η μπάλα
και εμένα». Τα Μ.Μ.Ε. επιδόθηκαν σε ρεσιτάλ λάσπης, συνδέοντας το site μου με τα sites που
σάρωνε η Δίωξη. Ακόμα και όταν έγινε ξεκάθαρο ότι δεν ελεγχόταν το δικό μου site, στα
δελτία ειδήσεων την ώρα του ρεπορτάζ για τον έλεγχο της Δίωξης και τα αποτελέσματά του,
έδειχναν στις οθόνες το …δικό μου site.
Kαι στο τέλος έσπασαν για τρίτη φορά τα μούτρα τους.

Η τέταρτη φορά ήταν με την 27χρονη Μαργέτα Σκιάου η οποία εισήχθη αρνητική στην
κλινική Covid-19 του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Τα Μ.Μ.Ε. οργίασαν και πάλι εναντίον
μου, με τη συνδρομή της διοίκησης του νοσοκομείου, και με κατηγορούσαν όλα συλλήβδην
ότι έλεγα ψέματα ότι η 37χρονη ήταν αρνητική, με το νοσοκομείο να βεβαιώνει τον κόσμο ότι
εισήχθη θετική και ότι η θετικότητά της επιβεβαίωθηκε με μοριακό τεστ που έγινε εντός του
νοσοκομείου. Φυσικά κουβέντα δεν είπε το νοσοκομείο για την καταγγελία ότι η 37χρονη είχε
παραμείνει επί ώρες με υψηλό πυρετό χωρίς αντιπυρετικά και χωρίς μία κουβέρτα, για την
οποία εκλιπαρούσε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, μέσα στο κρύο.
Μέχρι που δημοσιοποίησα το αρνητικό μοριακό τεστ που είχε γίνει μέσα στο νοσοκομείο,
δύο μέρες μετά την εισαγωγή της Μαργέτας στην κλινική Covid-19.
Και τα Μ.Μ.Ε. έσπασαν για τέταρτη φορά τα μούτρα τους.
Ήταν φανερό όμως ότι δεν σκόπευαν να εγκαταλείψουν τον πόλεμο λάσπης και τη
στοχοποίησή μου, γιατί η ζημιά που κάνω στην εγκληματική οργάνωση είναι τεράστια.
Είχαν αρχίσει να οργιάζουν οι παρακρατικές ομάδες των κουκουλοφόρων στο faceboook
και στο διαδίκτυο εν γένει με την υπόθεση του «Παπανικολάου». Και κάπου εκεί βγήκε στα
κανάλια ο μηνυόμενος για να μιλήσει για τη νοσηλεία αυτή και να «καταγγείλει» ότι η
Πασχαλίνα Γαζή κατέληξε επειδή καθυστέρησε να διασωληνωθεί επειδή αρνείτο και
αντάλλασσε μηνύματα με άτομο εκτός νοσοκομείου. Δεν τόλμησε να με κατονομάσει αλλά
ήταν τελείως ξεκάθαρο. Οι παρακρατικές ομάδες, οι οποίες δίνουν όλες αυτές τις μέρες
«υλικό» για μένα στα Μ.Μ.Ε. της λίστας Πέτσα, είχαν αρχίσει να δημοσιοποιούν την
επικοινωνία της Πασχαλίνας με τον πρώην επόπτη υγείας Ιάκωβο Τίγκα, έναν φανατικό
πολέμιό μου, αφού και αυτός διατυπώνει τις ακραίες θέσεις που προανέφερα και έχει στρέψει
τα βέλη του με απίστευτες ενίοτε συκοφαντίες εναντίον μου πολύ καιρό τώρα. Και κάπου εκεί
σκέφτηκαν ότι ήταν μεγάλη ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την προηγούμενη δική μου
επικοινωνία με την άτυχη Πασχαλίνα, γιατί ο μεγάλος τους στόχος είμαι βεβαίως εγώ.
Διαβάζοντας και ακούγοντας αυτά που έγραφε το παρακράτος και έλεγαν στα βρώμικα
κανάλια, κατάλαβα το νέο σχέδιό τους. Το πέμπτο στη σειρά.
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Ώστε έκανα την ακόλουθη δημοσίευση …
…
Την ίδια μέρα έκανα γνωστό ότι δόθηκε η εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής
στη σορό της Άννας Ψυχογυιού, μετά από 170 μέρες παραμονής της σορού στο νεκροτομείο
του νοσοκομείου «Αττικόν», με την Εισαγγελία Αθηνών να αρνείται πεισματικά επί 170
μέρες να δώσει την εντολή για τη νεκροτομή, κόντρα στα πάντα. Κόντρα στη δικονομία,
κόντρα στο δίκαιο, κόντρα στα ad hoc ως άνω υπ’ αριθμ. 77/2021 και 2506/2021 βουλεύματα,
αλλά και στις εντολές για νεκροτομές που είχαν δώσει το προηγούμενο διάστημα συνάδελφοι
της αντεισαγγελέως Ειρήνης Χρυσικού, που χειρίζεται τη σχετική δικογραφία, και της
προϊσταμένης της Εισαγγελίας Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου εισαγγελείς.
Κόντρα στη λογική.
Ήταν μία εντολή που μου έδωσε τεράστιο προβάδισμα στην κόντρα μου με την Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών ενώ φρέναρε το πρωτόκολλο του θανάτου στα νοσοκομεία, τα οποία
έχει χτυπήσει πραγματικός Αρμαγεδδώνας τις τελευταίες εβδομάδες, αφού η οργάνωση θέλει
όσο ποτέ θανάτους και συγκεκριμένα ανεμβολίαστων ασθενών. Και μπαίνει φρένο στο
πρωτόκολλο γιατί στα νοσοκομεία επιστρέφει πλέον ο τρόμος των νεκροτομών.
Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Μόλις πήρα την εντολή στα χέρια μου κατάλαβα ότι έχω
μπροστά μου το στοιχείο που θα στείλει στο σπίτι τους τις δύο εισαγγελείς, Ειρήνη Χρυσικού
και Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου. Γιατί η εντολή έχει ημερομηνία 5.7.2021 ενώ στο
Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου έφτασε στις 17 Νοεμβρίου 2021. Δεν έχει καμία λογική η
ημερομηνία αυτή όσο και αν φαίνεται ως μία προσπάθεια να καλύψει η αντεισαγγελέας το
κενό των τεσσάρων μηνών, διάστημα κατά το οποίο η Εισαγγελία κατακλύστηκε από
εξώδικες καταγγελίες και αιτήματα από την οικογένεια της Άννας Ψυχογυιού, υπήρξαν
άπειρα δημοσιεύματα ενώ παρενέβη ακόμα και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης
Γιαννάκος. Και όχι μόνο αυτό. Η Ειρήνη Χρυσικού, δύο μέρες μετά την κατάθεση την
19.10.2021 της αίτησης για εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστικό συμβούλιο προς άρση της
διαφωνίας μεταξύ μηνυτών και της ιδίας, την 21.10.2021 αντί να εισαγάγει τη δικογραφία στο
συμβούλιο έδωσε εντολή για περαιτέρω προκαταρκτική. Μετά και τις νέες σφοδρές επιθέσεις
μου, με όλον τον κόσμο πλέον, εντός και εκτός συνόρων να έχει μείνει ενεός με τις εξελίξεις,
είχαμε την 17η Νοεμβρίου την εντολή.

Έτσι, την ημέρα αυτή, αφού δημοσιοποίησα την είδηση της εντολής, προετοίμασα το κοινό
για τη «βόμβα» στα θεμέλια της Εισαγγελίας με το στοιχείο που «καίει» τις δύο εισαγγελείς,
αλλά και για την κατάθεση της μήνυσης κατά του μηνυομένου για την ανθρωποκτονία της
Πασχαλίνας Γαζή δια παραλείψεως. Την προηγουμένη δε είχα προαναγγείλει τη
δημοσιοποίηση όλων των λιστών του ΕΚΑΒ…
…
Δεν πρόλαβα. Έξω από το σπίτι μου με περίμεναν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής για να εκετελέσουν την παράνομη εντολή του
επίορκου εισαγγελέα Αντώνη Ελευθεριάνου, ο οποίος έχοντας λάβει στις 16 Νοεμβρίου ένα
παρακρατικό ηλεκτρονικό μήνυμα εναντίον μου με το link της παρουσίας μου στην
διαδικτυακή εκπομπή του δημοσιογράφου Στέφανου Χίου, στην οποία δεν είπα τίποτα
λιγότερο και τίποτα περισσότερο από όλα όσα λέω, γράφω, καταγγέλλω, αναφέρω και μηνύω
είκοσι μήνες τώρα χωρίς ποτέ να αμφισβητηθεί ούτε λέξη από αυτά από κανέναν, ζήτησε την
αυτόφωρη σύλληψή μου. Μία σύλληψη για τη σύλληψη με μοναδικό σκοπό να με δώσει
βορρά στα Μ.Μ.Ε. της λίστας Πέτσα και να διασώσει τον βρωμερό πόλεμο εναντίον μου,
εκθέτοντας πλέον και τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή μου σε κίνδυνο, αλλά και της
οικογένειάς μου.
Και μία σύλληψη βεβαίως που έγινε όχι στις 16 αλλά στις 17 Νοεμβρίου, μισή ώρα πριν
την δημοσιοποίηση της «βόμβας» για την Εισαγγελία και την κατάθεση της μήνυσης κατά του
Νίκου Καπραβέλου η οποία ανέτρεπε όλο το στημένο σκηνικό του θανάτου της Πασχαλίνας
Γαζή. Γνώριζαν βεβαίως ότι εγώ ούτως ή άλλως θα έκανα και τη δημοσίευση και τη μήνυση,
αλλά πλέον θα τα έκανα σε ένα σκηνικό οργίων σε βάρος μου για τη σύλληψη του …ηγέτη
των «αντιεμβολιαστών» ώστε να μετριάσουν τις εντυπώσεις των δραματικών αυτών για την
οργάνωση κινήσεών μου, με τον προβολέα να πέφτει και να διατηρείται σταθερά από τότε στη
σύλληψή μου, την οποία εμπλούτισαν και με λάσπη που άρχισαν να ρίχνουν με βίντεο δικά
μου που τους έστελνε το παρακράτος.
Βίντεο όμως που είναι όλα βεβαίως ελεύθερα στο διαδίκτυο μήνες τώρα, όπως τα πάντα
άλλωστε (και τα έχω εγώ ο ίδιος πάει στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση), και που μέσα στο
μένος τους να με κατασπαράξουν δεν κατάλαβαν ότι έπαιζαν και αυτά με τις διασώσεις υγιών
ασθενών που τους κρατούσαν παράνομα τα νοσοκομεία. Έπαιξαν αποσπάσματα από τις
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συνομιλίες μου σε ανοιχτή ακρόαση και ζωντανά εις επήκοον χιλιάδων ανθρώπων με τον
Κώστα Γέρκο στο Παπαγεωργίου και τον Γιώργο Υφαντή στο ΑΧΕΠΑ. Άνθρωποι που τους
άκουσε όλη Ελλάδα να περιγράφουν τις συνθήκες παράνομης κατακράτησής τους, ενώ ήταν
πολύ καλά στην υγεία τους, και κρατούντο μόνο και μόνο για να μην χαλάει το αφήγημα των
γεμάτων με ασθενείς κλινικών Covid-19. Εννοείται ότι στα άθλια «ρεπορτάζ» παρουσίαζαν τα
αποσπάσματα όπως βόλευε την λάσπη εναντίον μου, όπως π.χ. ότι αν και δικηγόρος
δίνω …ιατρικές οδηγίες στους ασθενείς και άλλα τέτοια που θα ήταν φαιδρά αν δεν
εντάσσονταν στην εκτέλεση του συμβολαίου εξόντωσής μου από τα Μ.Μ.Ε.
Έχουν φτάσει έως του σημείου να δείχνουν αποσπάσματα από ένα βίντεο στο οποίο εγώ με
τον συνεργάτη μου ερευνητή Δημήτρη Ποντίκα προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο την
εικόνα του πρωτοκόλλου του θανάτου που εφαρμόζεται στα νοσοκομεία, στο στοιχείο των
άνευ λόγου διασωληνώσεων, με χιουμοριστικό και καυστικό τρόπο, με εμένα να παριστάνω
ότι μιλάω με το ΕΚΑΒ, και είτε να με κατηγορούν ότι …κοροϊδεύω τους ασθενείς (εγώ, που
έχω δώσει όλο αυτόν τον τεράστιο αγώνα για αμέτρητους ασθενείς σε όλη τη χώρα), είτε να
με κατηγορούν ότι έκανα …φάρσα στο ΕΚΑΒ. Αλλά πώς να μη το κάνουν όταν βγήκε ο
πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ και το επιβεβαίωσε και μάλιστα με κατήγγειλε ο
άθλιος ότι καθυστέρησε εξαιτίας της φάρσας αυτής μία μεταφορά. Τώρα βεβαίως θα κληθεί
να αποδείξει το απίστευτο αυτό ψέμα και θέλω να δω τι θα έχει να πει.
Και ήταν σύλληψη για τη σύλληψη αυτή που έγινε στις 17 Νοεμβρίου, αφού εκτός του ότι
ζητούσε την απολογία μου για τα όσα είπα σε μία εκπομπή την εκ των ουκ άνευ αναγκαία
απομαγνητοφώνηση της οποίας δεν είχε φυσικά ζητήσει, γιατί πολύ απλά δεν προλάβαινε στα
στενά όρια του αυτοφώρου, γνώριζε πολύ καλά ότι εγώ ούτως ή άλλως λόγω της ιδιότητας
του δικηγόρου αμέσως μόλις αυτή επιβεβαιωνόταν, θα επέστρεφα σπίτι μου. Και δεν είναι
μόνο αυτό που έκανε ο επίορκος εισαγγελέας. Επινόησε και προσέθεσε και επιπλέον
«αδίκημα» σε αυτό που του υπεδείχθη στο παρακρατικό email, και συγκεκριμένα αυτό της
διέγερσης σε ανυπακοή. Στο email το παρακράτος με καταγγέλλει για διασπορά ψευδών
ειδήσεων , στην πρώτη εφαρμογή της τροποποιηθείσας διάταξης του 191 Π.Κ. Για «ειδήσεις»
τις οποίες βεβαίως «διασπείρω» μήνες τώρα, από τα τέλη Μαρτίου του 2020. Και όχι μόνο
αυτά. Ναι, έχει κι άλλα. Κατάφερε από μία και μόνο εκπομπή να διατάξει προκαταρκτική
για …κατ’ εξακολούθηση τέλεση αμφοτέρων των αδικημάτων, στο δε της διασποράς δεν
συγκρατήθηκε από το μένος του εναντίον μου (γιατί έχει και στοιχεία εκδικητικά η εντολή,
λόγω του διαρκούς σφυροκοπήματος στην Εισαγγελία Αθηνών και την προϊσταμένη του), και

σημείωσε ταυτόχρονα ότι το αδίκημα τελέστηκε και επανειλημμένα δια του διαδικτύου και
κατ’ εξακολούθηση.
Φυσικά, εκτός από την απολογία μου, στην οποία τόνισα ότι δίδεται επί παντελώς αόριστης
κατηγορίας, προχώρησα και σε μήνυση εναντίον του για παράβαση καθήκοντος και
κατάχρηση εξουσίας, ενώ αύριο θα συμπληρώσω τη μήνυση αυτή και με τα επιπλέον στοιχεία
της παραβατικής συμπεριφοράς του τα οποία διασπίστωσα μετά την επιστροφή μου στο σπίτι
και γραφείο μου.
Για να ολοκληρώσω όμως την παρούσα μήνυση και να επανέλθω στο αντικείμενό της,
θεωρώ ότι από τα δεδομένα της υπόθεσης, όπως αυτά με απόλυτη σαφήνεια εκτίθενται στα
ανωτέρω δύο δημοσιεύματα, κυρίως στο δεύτερο, είναι ξεκάθαρο ότι ο μηνυόμενος, στην
προσπάθειά του να συμμετάσχει και αυτός στον ολικό από το σύστημα πόλεμο που μου
γίνεται και να βάλει και αυτός το λιθαράκι του, ομολόγησε για τον ίδιο και την ιατρική ομάδα
που παρακολούθησε τη νοσηλεία της Πασχαλίνας Γαζή, ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι για τον
θάνατό της, αφού εφόσον αυτός οφείλεται στην καθυστέρηση της διασωλήνωσης, όπως
δήλωσε ο μηνυόμενος, η καθυστέρηση αυτή, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, οφείλεται
αποκλειστικά και μόνο σε αυτόν και την ανωτέρω ιατρική ομάδα.
**************************
ΙΙΙ. Επί της ουσίας - Οι «ψευδείς ειδήσεις».
Πάμε να δούμε τώρα μία προς μία τις ψευδείς ειδήσεις για να γίνει πλήρως πλέον
αντιληπτό και κατανοητό γιατί εγώ θέλω όσο τίποτα άλλο να γίνει αυτή η δίκη.
Συνοπτικά οι «ψευδείς ειδήσεις» κατηγοριοποιημένες. Στο κατηγορητήριο παρατίθενται
σκόρπιες, ενώ για να φανεί «πλουσιότερο» επαναλαμβάνονται οι ίδιοι ισχυρισμοί με άλλα
λόγια, ιδία στα περί του πρωτοκόλλου του θανάτου και των εμβολίων.

-«Εφαρμόζουν στα νοσοκομεία πρωτόκολλα θανάτου».
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-«Οι γιατροί είναι δολοφόνοι, σκοτώνουν κόσμο για να ανεβάσουν τον αριθμό της λίστας των
νεκρών και να μας εμβολιάσουν και έτσι να μειώσουν τον πληθυσμό».
-«Σκοτώνουν κόσμο από το 20 μέχρι σήμερα για να έχουν την αναγκαία λίστα θανάτων ώστε
να δικαιολογούν την πανδημία».
-«Σκοτώνουν κόσμο στα νοσοκομεία για να αποδείξουν ότι ο ιός είναι φονικός».
-«Διαπράττουν στα νοσοκομεία βασανιστήρια και δολοφονίες ασθενών για να μειώσουν τον
πληθυσμό»
-«Τα δημόσια νοσοκομεία είναι κολαστήρια, Νταχάου και Άουσβιτς».
-«Γίνονται εσκεμμένα ιατρικώς αδικαιολόγητες διασωληνώσεις ασθενών».
-«Παίζουν παιχνίδι, καθυστερούν τις διασωληνώσεις και έτσι πεθαίνουν τους ασθενείς».
-«Το εμβόλιο είναι αναποτελεσματικό».
-«Οι ΜΕΘ κατακλύζονται από εμβολιασμένους».
-«Γίνεται λυσσαλέα προσπάθεια να κρυφτούν οι παρενέργειες του εμβολίου ενώ αποδείχθηκε
ο δολοφονικός μηχανισμός του»
-«Εκατοντάδες ασθενείς διακομίσθηκαν με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης με
παρενέργειες του εμβολίου που αποκρύπτονται από το ιστορικό τους».
-«Το εμβόλιο έχει αποδειχθεί δολοφονικό».
-«Άλλη ιατρική εφαρμόζουν σε κάθε νοσοκομείο».
-«Ο ιός covid δεν σκοτώνει, είναι ένας απλός ιός».
-«Στα νοσοκομεία δείχνουν σε ασθενείς και συγγενείς ακτινογραφίες με διάγνωση κορωνοϊό
ιογενή λοίμωξη] ενώ τούτο δεν μπορεί να προκύψει από ακτινογραφία».

ΙΙΙ.1. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

-«Εφαρμόζουν στα νοσοκομεία πρωτόκολλα θανάτου».
-«Οι γιατροί είναι δολοφόνοι, σκοτώνουν κόσμο για να ανεβάσουν τον αριθμό της λίστας των
νεκρών και να μας εμβολιάσουν και έτσι να μειώσουν τον πληθυσμό».
-«Σκοτώνουν κόσμο από το 20 μέχρι σήμερα για να έχουν την αναγκαία λίστα θανάτων ώστε
να δικαιολογούν την πανδημία».
-«Σκοτώνουν κόσμο στα νοσοκομεία για να αποδείξουν ότι ο ιός είναι φονικός».
-«Διαπράττουν στα νοσοκομεία βασανιστήρια και δολοφονίες ασθενών για να μειώσουν τον
πληθυσμό»
-«Τα δημόσια νοσοκομεία είναι κολαστήρια, Νταχάου και Άουσβιτς».
-«Γίνονται εσκεμμένα ιατρικώς αδικαιολόγητες διασωληνώσεις ασθενών».
-«Παίζουν παιχνίδι, καθυστερούν τις διασωληνώσεις και έτσι πεθαίνουν τους ασθενείς».
Όπως έχω ήδη αναφέρει, η δράση μου ενάντια στη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία του
ελληνικού έθνους άρχισε ήδη από τον Μάρτιο του 2020, στην αρχή με δημοσιεύσεις στον
προσωπικό λογαριασμό μου στο facebook και πολύ γρήγορα με νομικές ενέργειες τις οποίες
επίσης δημοσιοποιούσα στο facebook. Όλες οι ενέργειές μου και ολόκληρα τα νομικά κείμενά
μου, από τα ηλεκτρονικά μηνύματα, τις αναφορές και τα εξώδικα μέχρι τις μηνύσεις με όλο το
σχετικό αποδεικτικό υλικό δημοσιεύονταν, αρχικά στο facebook στον δικό μου λογαριασμό,
και στη συνέχεια και σε άλλους λογαριασμούς, αφού η Facebook προέβαινε συστηματικά σε
30ήμερους αποκλεισμούς του λογαριασμού μου μέχρι που τον έκλεισε οριστικά την 5.4.2021
με 150.000 τότε ακόλουθους, όταν ανέβασα ένα βίντεο από το Κρατικό Νίκαιας με την
κακοποίηση 78χρονου συνταξιούχου ιατρού.
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Τότε η εγκληματική οργάνωση διαπιστώνοντας ότι ο αριθμός των ανθρώπων που με
ακολουθούσαν στο facebook και ενημερώνονταν για την αλήθεια μέσα από τη δημοσιοποίηση
της νομικής δράσης μου αυξανόταν αλματωδώς, και κατάλαβαν την ίδια ώρα ότι άρχιζε και η
δημοσιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού φρίκης, αποδεικτικού της εφαρμογής του
πρωτοκόλλου του θανάτου στα νοσοκομεία, αποφάσισε να περιορίσει το «κακό» με τη
φίμωση και τον αποκλεισμό μου τουλάχιστον στο facebook. Η Facebook ισχυρίστηκε τότε ότι
το βίντεο αυτό ήταν κατασκευασμένο και παρά το γεγονός ότι με ηλεκτρονικό μήνυμά μου
της έδωσα μία τελευταία ευκαιρία να αποδείξει ότι παραπλανήθηκε, αφού της παρέθεσα τα
πλήρη στοιχεία του ασθενή και εξήγησα ότι το βίντεο αυτό το εξασφάλισε η οικογένειά του
από άλλον ασθενή που νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο, και η οποία οικογένεια του Ιωάννη
Μάραγκα το έστειλε σε εμένα για να το δημοσιοποιήσω για να ασκηθεί πίεση στο νοσοκομείο
μήπως και σωθεί ο άνθρωπός τους, επέμεινε στο οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού μου.
Ήταν προφανές ότι τους ήταν αδιάφορη η αλήθεια. Ο σκοπός ήταν ο αποκλεισμός μου από το
μέσο αυτό κοινωνικής δικτύωσης και ο περιορισμός της διάδοσης της αλήθειας για αυτά που
συμβαίνουν στα κολαστήρια. Το ίδιο το νοσοκομείο δεν διανοήθηκε να αμφισβητήσει το
βίντεο, εγώ ο ίδιος μάλιστα είχα μιλήσει με τον διοικητή του νοσοκομείου και είχα
δημοσιοποιήσει την επικοινωνία αυτή, αλλά η Facebook δια των συνεργατών της στην
Ελλάδα ήταν αποφασισμένη να εκτελέσει την εντολή που είχε λάβει για τον αποκλεισμό μου.
Μετά το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού αυτού συνέχισα τη δημοσιοποίηση της
δράσης μου στο δικό μου banner στο makeleio.gr και στη συνέχεια στη δική μου ιστοσελίδα
nikosantoniadis.tv.

Όλη λοιπόν η δράση μου έχει δημοσιοποιηθεί και παραμένει δημοσιοποιημένη.
Μέχρι τις 19 Ιουλίου 2021 ήταν αμέτρητες οι δημοσιεύσεις αυτές με αντικείμενο τόσο το
πρωτόκολλο της απάτης όσο και το πρωτόκολλο του θανάτου. Αμέτρητες οι περιπτώσεις
εφαρμογής του πρωτοκόλλου του θανάτου σε δεκάδες νοσοκομεία, με δεκάδες επώνυμες
μαρτυρίες, οπτικοακουστικό υλικό, στοιχεία από ιατρικούς φακέλους και νεκροψίεςνεκροτομές, εισαγγελικές εντολές και βουλεύματα για νεκροψίες-νεκροτομές. Όπως πάρα
πολλές ήταν και οι ζωντανές μεταδόσεις που έκανα στο facebook, μετά δε το οριστικό
κλείσιμο του λογαριασμού μου οι μεταδόσεις αυτές έγιναν από τους λογαριασμούς της
συζύγου μου, καθώς και του συνεργάτη μου Δημήτρη Ποντίκα, ιδιοκτήτη ερευνητικού
εργαστηρίου, εσχάτως δε και από τον λογαριασμό του ιατρού Φαίδωνα Βόβολη, τον οποίο
υπερασπίζομαι, όπως και άλλους γιατρούς, στον διωγμό που υφίσταται από τον Ιατρικό
Σύλλογο Αθηνών.
Κάποιες από αυτές τις μεταδόσεις ως αντικείμενο είχαν την παράνομη κατακράτηση
ασθενών στα νοσοκομεία ώστε όλη η Ελλάδα παρακολούθησε σε ζωντανή μετάδοση και σε
ανοιχτή ακρόαση τις τηλεφωνικές επικοινωνίες μου με τους ασθενείς αυτούς, οι οποίοι ήταν
ολοφάνερο πως ήταν καλά και μπορούσαν και έπρεπε να λάβουν εξιτήριο αλλά τα
νοσοκομεία τους εμπόδιζαν να φύγουν για να μη χαλάει το αφήγημα των γεμάτων κλινικών
Covid-19. Μετά τις ζωντανές αυτές μεταδόσεις και επικοινωνίες και τις μηνύσεις μου ακόμα
και κατά των εισαγγελέων που διατηρούσαν τις παράνομες κατακρατήσεις, όλοι αυτοί οι
ασθενείς έφυγαν από τα νοσοκομεία και σώθηκαν. Σήμερα είναι όλοι στα σπίτια τους και
χαίρουν άκρας υγείας, ενώ τα νοσοκομεία βεβαίωναν ότι ήταν βαριά και έπρεπε να
διασωληνωθούν αλλιώς θα πέθαιναν και αν επιχειρούσαν να φύγουν ούτε μέχρι το ασανσέρ
δεν θα έφταναν. Μετά την 19η Ιουλίου συνέχισα με αμείωτο ρυθμό τη νομική δράση μου και
τη δημοσιοποίηση αυτής, ενώ στο διαδικτυακό κανάλι που δημιούργησα στην ιστοσελίδα μου
nikosantoniadis.tv, φιλοξένησα πρώην ασθενείς ή συγγενείς νεκρών ασθενών οι οποίοι
περιέγραψαν την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του θανάτου στους ίδιους και στους ανθρώπους
τους.
Τόσο πριν την 19η Ιουλίου όσο και κυρίως μετά από την ημερομηνία αυτή, πολύ μεγάλος
ήταν ο αριθμός των δημοσιεύσεών μου με αντικείμενο τα εμβόλια. Τις παρενέργειες των
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εμβολίων, την συστηματική απόκρυψη αυτών, τις νοσηλείες εμβολιασμένων ασθενών με
κορωνοϊό στις απλές κλινικές και στις Μ.Ε.Θ. Covid-19, τους θανάτους μετά από
εμβολιασμούς και τους θανάτους εμβολιασμένων ασθενών από κορωνοϊό, ενώ κορυφαία
στιγμή ήταν η δημοσιοποίηση του κειμένου των 106 σελίδων με τις 131 παραπομπές στη
βιβιλιογραφία, σε αδιαμφισβήτητα επιστημονικά δεδομένα, στοιχεία και μελέτες, της ομάδας
των δώδεκα επιστημόνων, μεταξύ των οποίων απολύτως ειδικοί να μιλάνε για αυτά
επιστήμονες, μοριακοί βιολόγοι και γενετιστές. Το κείμενο αυτό επιδόθηκε με τη μορφή
εξωδίκου καταγγελίας στους Κυριάκο Μητσοτάκη, Βασίλη Κικίλια, Παναγιώτη Πρεζεράκο,
Μαρία Θεοδωρίδου και Έφη Βαγενά στις 5 Αυγούστου, 18 δηλαδή μέρες μετά την 19η
Ιουλίου, περιγράφει τον δολοφονικό μηχανισμό των εμβολίων και θέτει κολοσσιαία ζητήματα
και ερωτήματα, τα οποία βεβαίως δεν απαντήθηκαν ποτέ. Για το κείμενο όμως αυτό όπως και
συνολικά για τα εμβόλια θα μιλήσουμε στη συνέχεια.
Στις 19 Ιουλίου κατέθεσα στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, τη μήνυσή
μου των 4.311 σελίδων με κύρια αντικείμενα τα πρωτόκολλα της απάτης και του θανάτου,
επιφυλάχθηκα δε να συμπληρώσω τη μήνυση αυτή με το πρωτόκολλο του μαζικού
εμβολιασμού και της μείωσης πληθυσμού, πλην όμως η συμπλήρωση αυτή θα γίνει τελικά
στο τέλος του χρόνου, δεδομένου ότι μετά την κατάθεση της βασικής μήνυσης της 19ης
Ιουλίου, αφενός υπήρξε καταιγισμός στοιχείων για τα εμβόλια, τα οποία στοιχεία έπρεπε να
συγκεντρωθούν, να κατηγοριοποιηθούν και να υποβληθούν οργανωμένα και να
παρουσιαστούν με πληρότητα και σαφήνεια, αφετέρου από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι και
σήμερα, όπως εκθέτω παραπάνω, αντιμετωπίζω τον ολοκληρωτικό πόλεμο από την οργάνωση,
ο οποίος έχει προς το παρόν καταλήξει σε αυτήν εδώ την εισαγγελική σε βάρος μου σκευωρία.
Την ίδια ώρα βεβαίως το πρωτόκολλο του θανάτου πήρε κυριολεκτικά φωτιά στα
νοσοκομεία, αφού η οργάνωση είχε ανάγκη όλο αυτό το διάστημα τις γεμάτες κλινικές και
ΜΕΘ Covid-19, τις διασωληνώσεις και τους θανάτους, ενώ δεν κρύβει καν τον σχεδιασμό της
αφού ήδη από τα μέσα Νοεμβρίου της ξέφυγε δια των «ειδικών» επιστημόνων συνεργατών
της ότι στις 13 Δεκεμβρίου θα έχουμε 800 διασωληνωμένους. Τόση ακρίβεια.
Επισυνάπτω τη μήνυση αυτή, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1053/3/126-α/2021 και
διαβιβάστηκε με τον ίδιο αριθμό στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών την επομένη ημέρα

20.7.2021, σε ψηφιακό δίσκο, όπως δηλαδή κατατέθηκε και στην Υποδιεύθυνση
Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος λόγω του τεραστίου όγκου της (Συνημμένο υπ’
αριθμ. 4). Αποτελείται από τέσσερα μέρη και συγκεκριμένα το εισαγωγικό μέρος, το
πρωτόκολλο του θανάτου, το οποίο κυρίως ενδιαφέρει το Συμβούλιό σας, το πρωτόκολλο της
απάτης, το πρωτόκολλο της απάτης (Α, Β, Γ και Δ), και το «δια ταύτα» .
Στο κείμενο αυτό παρατίθενται όλες οι δημοσιευμένες καταγγελίες μου και για τα δύο
πρωτόκολλα. Έχω επισυνάψει όλο το κείμενο της μήνυσης και όχι μόνο τις 2.500 σελίδες του
πρωτοκόλλου του θανάτου αλλά και αυτές του πρωτοκόλλου της απάτης, γιατί τα δύο αυτά
πρωτόκολλα εφαρμόστηκαν παράλληλα, είναι ουσιαστικά συγκοινωνούντα δοχεία, αμφότερα
δε όπως εξηγώ και στη μήνυσή μου και έχω αναφέρει πλείστες φορές δημόσια, εφαρμόστηκαν
προς τον σκοπό της εφαρμογής του τρίτου πρωτοκόλλου, αυτού του μαζικού εμβολιασμού και
της μείωσης πληθυσμού.
Πάμε λοιπόν στο πρωτόκολλο του θανάτου. Ένα πρωτόκολλο για το οποίο η Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών εμφανίζεται τώρα «έκπληκτη» να πληροφορείται γι αυτό, ενώ πέραν
του ότι είκοσι μήνες τώρα δημοσιοποιώ αμέτρητες περιπτώσεις εφαρμογής του, στις 19
Ιουλίου δημοσιοποίησα την κατάθεση της μήνυσης στη Γ.Α.Δ.Α., τόσο στο facebook όσο και
στις ιστοσελίδες makeleio.gr και nikosantoniadis.tv, ενώ στις 22 Ιουλίου έγινε πρωτοσέλιδο
στην εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ και ήταν σε κοινή θέα σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
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Μία μήνυση στην οποία, όπως διαπιστώνει το Συμβούλιό σας, μηνύω με αυτήν και την
προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, για την
παράλειψή της να επέμβει στον τεράστιο αυτό αριθμό των δημοσίων καταγγελιών μου για τα
εγκλήματα στα νοσοκομεία και την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του θανάτου στα νοσοκομεία
αυτά, τα οποία μήνες τώρα αποκαλώ εν γνώσει της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών αλλά
και όλων των κατά τόπους αρμοδίων εισαγγελικών αρχών, μηδέ του Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου Βασίλη Πλιώτα εξαιρουμένου (τον οποίο σε πρόσφατη δημοσίευσή μου αποκάλεσα
«δολοφόνο», ακριβώς λόγω της ανοχής και κάλυψης που παρέχει στην εγκληματική
οργάνωση), κολαστήρια, Νταχάου και Άουσβιτς (όπως π.χ. το «Αττικόν» -υπόθεση Σπύρου
Καραπιπέρη) ή ακόμα και κρατητήρια (όπως το «Παπαγεωργίου» στην Θεσσαλονίκη παράνομη κατακράτηση Δημήτρη Μαδμετζόγλου- και το «Γεννηματάς» στην Αθήνα παράνομη κατακράτηση Δώρας Αγριδιώτη- ή το ΑΧΕΠΑ στην Θεσσαλονίκη -παράνομη
κατακράτηση Γιώργου Υφαντή κ.λπ. κ.λπ).
Κρίνω σκόπιμο να παραθέσω εδώ το εισαγωγικό μέρος της μήνυσης αυτής που αφορά στο
πρωτόκολλο του θανάτου και τις βασικές αποδείξεις της εφαρμογής αυτού, το οποίο
προηγείται των 2.500 σελίδων στις οποίες εκτίθενται οι περιπτώσεις που δημοσιοποίησα,
πολλές εκ των οποίων έχουν ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, σε πολλές εξ αυτών έχουν
διενεργηθεί νεκροψίες-νεκροτομές, ενώ σε μεγάλο αριθμό αυτών έχουν ζητηθεί οι ιατρικοί
φάκελοι από τα νοσοκομεία, σε άλλες μελετώνται οι φάκελοι αυτοί και εκκρεμεί η σύνταξη
πραγματογνωμοσυνών, όλες δε αποτελούν αδιάψευστες αποδείξεις της εφαρμογής του
πρωτοκόλλου του θανάτου, το οποίο επαναλαμβάνω η μικρή αυτή ομάδα των εισαγγελέων
που ελέγχει τις ποινικές διαδικασίες παριστάνει ότι με άκουσε για πρώτη φορά να μιλάω γι
αυτό στις 16 Νοεμβρίου στην εκπομπή του Στέφανου Χίου.
*****************************************
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ΠΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΜΗΝΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ
ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΡΘΡΟ 187 § 1 & 2 ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ:
ΑΡΘΡΑ 299 & 322 ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Νικολάου Αντωνιάδη του Ιωάννη και της Αικατερίνης-Θέμιδος, Δικηγόρου Αθηνών, Α.Μ.
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 17494, κατοίκου Σταμάτας Δήμου Διονύσου Αττικής, οδός
Πιπεροπούλου & Ματρώζου αρ. 2.

ΚΑΤΑ

1. Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού.
2. Βασιλείου Κικίλια, Υπουργού Υγείας.
3. Παναγιώτη Αρκουμανέα, Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
4. Σωτηρίου Τσιόδρα, Καθηγητή Ιατρικής ΕΚΠΑ - ΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ, Παθολόγου-Λοιμωξιολόγου,
εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας για τον «νέο κορωνοϊό».
5. Των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.
6. Των διοικητών των εμπλεκομένων κατά τη ΜΗΝΥΣΗ νοσοκομείων.
7. Των διευθυντών των κλινικών «Covid-19» των εμπλεκομένων κατά τη ΜΗΝΥΣΗ
νοσοκομείων
8. Των ιατρών και νοσηλευτών, εντός και εκτός των κλινικών Covid-19, των εμπλεκομένων
κατά τη ΜΗΝΥΣΗ νοσοκομείων.
9. Των μελών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνοϊού
Covid-19.
10. Των μελών της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από
Λοιμογόνους Παράγοντες.
11. Των συνεργαζομένων με την εγκληματική οργάνωση εμπλεκομένων κατά τη ΜΗΝΥΣΗ
ειδικών επιστημόνων, πέραν των μελών των ανωτέρω επιτροπών
12. Βασιλείου Πλιώτα, Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
13. Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου, Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
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14. Των διευθυνόντων τις Εισαγγελίες, στην τοπική αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα
εμπλεκόμενα κατά τη ΜΗΝΥΣΗ νοσοκομεία.
15. Των εμπλεκομένων κατά τη ΜΗΝΥΣΗ εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών.
16. Των ιδιοκτητών, διευθυντικών στελεχών και δημοσιογράφων των εμπλεκομένων κατά τη
ΜΗΝΥΣΗ Μ.Μ.Ε, των υπευθύνων της Εταιρείας FACEBOOK, στην έδρα της στο Δουβλίνο
Ιρλανδίας και των συνεργατών τους στην Ελλάδα, και των μελών της Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ), με την επωνυμία “ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ”.

ΚΑΙ
ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΑΛΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ
Οι ΜΗΝΥΟΜΕΝΟΙ συμμετέχουν, με διευθυντικό ρόλο, ως μέλη ή συνεργοί της, στην
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ που συγκροτήθηκε και δρα στο πλαίσιο της “πανδημίας» που
κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) την 11.3.2020, με σκοπό τη διάπραξη δύο
κυρίων κακουργημάτων:
-Της αρπαγής, κατ’ άρθρο 322 Π.Κ., ήτοι της με εξαπάτηση των πολιτών περιαγωγή αυτών σε
κατάσταση στέρησης της ελευθερίας.

-Της ανθρωποκτονίας με δόλο, κατ’ άρθρο 299 Π.Κ., στα εμπλεκόμενα κατά τη ΜΗΝΥΣΗ
νοσοκομεία.
Η εγκληματική οργάνωση συγκροτήθηκε από τους πρώτους τέσσερις μηνυόμενους,
Κυριάκο Μητσοτάκη, Βασίλειο Κικίλια, Παναγιώτη Αρκουμανέα και Σωτήριο Τσιόδρα, ήδη και
τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2019, με σκοπό την εφαρμογή τριών πρωτοκόλλων:
-Της απάτης.
-Του θανάτου.
-Του μαζικού εμβολιασμού.
Το πρωτόκολλο του θανάτου εφαρμόστηκε προκειμένου να ενισχυθεί το πρωτόκολλο της
απάτης, αμφότερα δε εφαρμόστηκαν παράλληλα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η
εφαρμογή του τρίτου και τελικού πρωτοκόλλου, του μαζικού εμβολιασμού, με τελικό σκοπό
την μαζική δολοφονία μέρους του πληθυσμού, σε ένα ξεκάθαρο σχέδιο μείωσής του.
Στην παρούσα ΜΗΝΥΣΗ περιγράφεται η εφαρμογή των πρωτοκόλλων της απάτης και του
θανάτου, με την κατάθεση, δε, άμεσα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ στην Υποδιεύθυνση
Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, της Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Αττικής, όπου κατατίθεται και η ΠΑΡΟΥΣΑ, θα συμπληρωθεί με τα στοιχεία που
αποδεικνύουν την τέλεση του εγκλήματος της απόπειρας ανθρωποκτονίας μεγάλου μέρους
του πληθυσμού, καθώς και του ίδιου εγκλήματος τετελεσμένου. Στην συμπληρωματική
ΜΗΝΥΣΗ θα ενταχθούν επιπροσθέτως και τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών του
Υπουργείου Υγείας, και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.
Απαιτείται η κατά ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ επιτάχυνση των διαδικασιών διερεύνησης
των επί μέρους περιπτώσεων που αναφέρονται στη ΜΗΝΥΣΗ, τόσο σε αυτές όπου έχουν ήδη
υποβληθεί μηνύσεις και έχουν σχηματιστεί δικογραφίες, όσο και σε όλες τις υπόλοιπες, των
κεφαλαίων αμφοτέρων των πρωτοκόλλων.
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Απαιτείται η διερεύνηση του συνόλου των ήδη υποβληθέντων ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ που
αναφέρονται στη ΜΗΝΥΣΗ, με όποια μορφή και διαδικασία έχουν αυτά υποβληθεί.
Απαιτείται η διερεύνηση μίας εκάστης των νοσηλειών που κατέληξαν στον θάνατο των μέχρι αυτή την ώρα-

12.826, πέραν δηλαδή των περιπτώσεων που αναφέρονται στη

ΜΗΝΥΣΗ.
Απαιτείται ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης του συνόλου των εμπλεκομένων κατά
τη ΜΗΝΥΣΗ φυσικών και νομικών προσώπων.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης της ΜΗΝΥΣΗΣ, θα εξεταστεί ο ακριβής ρόλος και η
συμμετοχή ενός εκάστου των εμπλεκομένων στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης
φυσικών προσώπων.
Απαιτείται, όμως, προς τον σκοπό της αποτελεσματικότερης διερεύνησης των
καταμηνυομένων εγκληματικών πράξεων συνολικά, η κατ’ αρχήν κατά ΑΠΟΛΥΤΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ διερεύνηση των κάτωθι περιπτώσεων ανθρωποκτονιών:
-Του Γεωργίου Βαρασιά, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου.
-Του Χαράλαμπου Χατζηχαραλάμπους, στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς.
-Του Κωνσταντίνου Αβραμίδη, στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» (κατέληξε στο
Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ»).
-Του Δημητρίου Κασσάρ, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεννηματάς».
-Του Σπυρίδωνα Καραπιπέρη, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΑΤΤΙΚΟΝ»
(σε απόπειρα).

Η άμεση διερεύνηση των περιπτώσεων αυτών, άκρως αντιπροσωπευτικών της δράσης της
εγκληματικής οργάνωσης στα εμπλεκόμενα κατά τη ΜΗΝΥΣΗ νοσοκομεία.
Πρέπει άμεσα να εξεταστεί το περιεχόμενο των σχετικών δικογραφιών, οι οποίες έχουν
ήδη σχηματιστεί, μετά την υποβολή μηνύσεων στις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές αρχές,
σε όλες, πλην της τελευταίας, έχουν ληφθεί αντίγραφα των ιατρικών φακέλων, ενώ στις
περιπτώσεις του Γεωργίου Βαρασιά και του Χαράλαμπου Χατζηχαραλάμπους, έχουν
διενεργηθεί νεκροψίες-νεκροτομές, από τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες Πατρών και Πειραιώς,
αντίστοιχα, να ληφθούν καταθέσεις από τους παθόντες, να συμπληρωθούν οι δικογραφίες με
τα απαιτούμενα στοιχεία, και να κληθούν οι διοικητές των ανωτέρω νοσοκομείων, οι
διευθυντές των κλινικών και των Μ.Ε.Θ. «Covid-19», όπου νοσηλεύτηκαν τα ανωτέρω θύματα
της εγκληματικής οργάνωσης, και οι άμεσα εμπλεκόμενοι με τις συγκεκριμένες νοσηλείες
ιατροί και νοσηλευτές, προκειμένου να παράσχουν εξηγήσεις και να διερευνηθεί ο ρόλος τους
στην εγκληματική οργάνωση.
Με την άμεση διερεύνηση των ανωτέρω περιπτώσεων ανθρωποκτονίας, θα αρχίσει να
ξετυλίγεται το κουβάρι της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, αρχίζοντας από «χαμηλά»
και των ήδη κατά τη ΜΗΝΥΣΗ αποδεδειγμένων ανθρωποκτονιών, και φτάνοντας στην κεφαλή,
που είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Σημειώνω ότι το καταμηνυόμενο έγκλημα, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική
οργάνωση, κατ’ άρθρο 187 § 1 & 2 Ποινικού Κώδικα, συνιστά διαρκές έγκλημα, ώστε οι
συμμετέχοντες στην οργάνωση δύνανται ανά πάσα στιγμή ΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΟΥΝ στο πλαίσιο της
ΑΥΤΟΦΩΡΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, δεδομένου, δε, ότι πρόκειται για ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ,
ουδεμία εξαίρεση υφίσταται στην εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας, ούτε για τους
εμπλεκόμενους βουλευτές, ούτε για τους εμπλεκόμενους υπουργούς, ούτε για τον
πρωθυπουργό, ο οποίος έχει τον αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.
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Η εγκληματική οργάνωση εφάρμοσε, και εξακολουθεί και εφαρμόζει, σε βάρος των
πολιτών εντός της ελληνικής επικράτειας ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ:
-Το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΑΤΗΣ, σε βάρος όλων των πολιτών.
-ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ στα δημόσια νοσοκομεία αναφοράς, σε βάρος χιλιάδων
πολιτών.
ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ.
Το απεχθέστερο, φριχτότερο και απολύτως αναγκαίο για την εγκληματική οργάνωση,
προκειμένου να εφαρμόσει τα άλλα δύο, είναι αυτό του θανάτου, με τα ακόλουθα
στοιχεία/παραμέτρους:
1. -Η σκόπιμη έκθεση των πολιτών, που είχαν την ατυχία να εισαχθούν στα κολαστήριαΝταχάου των δημοσίων νοσοκομείων, στον SARS-CoV-2, ή στους ιούς της γρίπης που
βαφτίστηκαν SARS-CoV-2, πρωτίστως των ασθενών με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.
Έγινε πραγματική σφαγή των ασθενών με υποκείμενα νοσήματα. Άλλωστε, σύμφωνα και
με τα στοιχεία του ιδίου του Ε.Ο.Δ.Υ., 96,4 % των θανάτων πρόκειται για ανθρώπους με
υποκείμενα νοσήματα.
Πρόκειται για την αποδεδειγμένη και με έγγραφες παραδοχές των ιδίων των μελών της
οργάνωσης, θετικοποίηση των ασθενών, τόσο στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων και
στους χώρους «υπόπτων κρουσμάτων», όσο και δια της μεταφοράς των ασθενών απευθείας
στις κλινικές «Covid-19», χωρίς διάγνωση.

Εδώ, βεβαίως, περιλαμβάνονται και όλες οι περιπτώσεων ψευδών βεβαιώσεων, περί
δήθεν θετικών στον SARS-CoV-2 αποτελεσμάτων, ή με ψευδείς «διαγνώσεις» εν γένει, όπως
αυτές με μόνο «δεδομένο» για τη «διάγνωση», τις απεικονιστικές εξετάσεις.
2. -Η αφυδάτωση, η οποία οδήγησε χιλιάδες ασθενείς στην κατάρρευση του
ανοσοποιητικού συστήματός τους, στη βλάβη στα νεφρά, στις ανακοπές, στις εγκεφαλικές
βλάβες, και εν τέλει στον θάνατο.
3. -Η ασιτία. Τα σώματα ανθρώπων, τόσο αυτών που επέζησαν, όσο και αυτών που
κατέληξαν στον τάφο, παρέπεμπαν σε εικόνες της κατοχής, στρατοπέδων συγκεντρώσεως ή
αφρικανικών χωρών.
4. -Η έκθεση των νοσηλευομένων στις κλινικές Covid-19, αλλά και προ της μεταφοράς τους
σε αυτές, σε εχθρικές, πρωτίστως για πάσχοντες από πάσης φύσης πνευμονίες, συνθήκες.
5. -Η εφαρμογή ουροκαθετήρων στην πλειοψηφία των ασθενών, δήθεν για την προστασία
τους

(να μη ζαλιστούν και πέσουν), στην πραγματικότητα, όμως, προκειμένου να

αποκτήσουν πολύ γρήγορα τη ψυχολογία του κατάκοιτου και ανήμπορου, στο έλεος των
νοσοκομείων, ασθενή, ενώ τα νοσοκομεία «εξασφάλιζαν» ταυτόχρονα στους ασθενείς
ουρολοιμώξεις, οι οποίες συνέβαλαν και αυτές στη διαδικασία εξόντωσης των ασθενών.
6. -Ο συνεχής βομβαρδισμός των πνευμόνων των νοσηλευομένων με οξυγόνο, ο οποίος,
σε συνδυασμό με την σκόπιμη παράλειψη εφαρμογής παραδοσιακών μεθόδων αερισμού,
δήθεν για την αποφυγή «διασποράς του ιού», και πρωτίστως με τη στέρηση νερού, και την
αφυδάτωση που προκαλείτο από αυτήν, και την ασιτία, οδηγούσαν τους ασθενείς στην
κατάρρευση και εν τέλει στον θάνατο.
7. -Το bullying στους ασθενείς. Η εγκατάλειψή τους. Πάρα πολλές φορές εγκαταλείπονταν
γυμνοί, μέσα στις ακαθαρσίες τους, ή τους έδεναν, χωρίς να υφίσταται επιτακτική ανάγκη,
ενώ πολλές φορές, πάλι, στους ασθενείς που αντιδρούσαν, χρησιμοποιείτο ως απειλή ακόμη
και η διασωλήνωση.
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8. -Η διακοπή των αναγκαίων για την επιβίωση των ασθενών αγωγών, για τα πραγματικά
προβλήματα που αντιμετώπιζαν πριν την εισαγωγή τους στα κολαστήρια. Είναι η
προαναφερθείσα σφαγή των ασθενών με υποκείμενα νοσήματα.
9. -Η άνευ ιατρικών προϋποθέσεων διασωληνώσεις. Οι διασωληνώσεις εκτός Μ.Ε.Θ. και η,
ομολογημένη, καταδικαστική για τους ασθενείς παραμονή τους στη διασωλήνωση εκτός
Μ.Ε.Θ. Ο πολύ μεγάλος αριθμός διασωληνώσεων που έγιναν από ιατρούς που δεν ήταν
αναισθησιολόγοι/εντατικολόγοι, ενώ μόνο ιατροί αυτής της ειδικότητας νομιμοποιούνται να
διενεργούν διασωληνώσεις, ή ακόμη και νοσηλευτές ή τραυματιοφορείς.
10. -Η διακοπή της επικοινωνίας των ασθενών με τις οικογένειές τους, είτε με το πρόσχημα
του κινδύνου του ιού, είτε και χωρίς προσχήματα, ώστε έχασαν την αναγκαία ψυχολογική
στήριξη. Η οργάνωση ξέρει πολύ καλά ότι η ψυχολογία των ασθενών παίζει καθοριστικό ρόλο
στη διαδικασία νοσηλείας και ανάρρωσης. Και τη χτύπησαν ανελέητα. Κινητά «χάθηκαν» ή
απομακρύνθηκαν από τους ασθενείς. Ή τα έκλεισε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
Δεν «έπρεπε» να υπάρχει η επικοινωνία με τους συγγενείς, ώστε να εφαρμόζεται
ανετότερα το πρωτόκολλο μέσα στο σκοτάδι της πληροφόρησης, η οποία και όταν υπήρχε,
είναι άπειρες οι καταγγελίες των συγγενών για την απαράδεκτη, αγενή, ελλιπέστατη έως
ανύπαρκτη, και αντιφατική συμπεριφορά των γιατρών στις δήθεν ενημερώσεις.
«Γιατρός είσαι και ρωτάς;», «και να σου πω, θα καταλάβεις;», «δεν έχουν σημασία αυτά»
κ.λπ., είναι μερικά από τα «κλισέ» των απαντήσεων του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού
στους συγγενείς των θυμάτων, ακόμα και στα ίδια, όταν «τολμούσαν» να ρωτήσουν για την
κατάστασή τους και την αντιμετώπισή τους από τα νοσοκομεία.
Φυσικά, όπως εξηγούσα πάντα στους συγγενείς των θυμάτων, η συμπεριφορά αυτή των
γιατρών δεν οφειλόταν σε κάποιον …ιό αγένειας που χτύπησε ξαφνικά τα νοσοκομεία, ούτε
στον ίδιο τον…ιό (αν και σε αυτόν απέδιδαν σχεδόν τα …πάντα που συνέβαιναν στα
νοσοκομεία, άλλοτε πετυχαίνοντας να παραπλανούν τους ασθενείς και τους συγγενείς τους,

άλλοτε απλά εξοργίζοντάς τους), αλλά στην πλήρη άγνοιά τους για την πραγματική
κατάσταση των ασθενών, αφού αυτοί το πρωτόκολλο του θανάτου εφάρμοζαν, ανεξαρτήτως
της κατάστασης των ασθενών.
Στην επίθεση στη ψυχολογία των ασθενών σημαντικό ρόλο βεβαίως έπαιξαν και οι
υπόλοιπες κατά τα άνω παράμετροι, το bullying, η εγκατάλειψη μέσα στις ακαθαρσίες, η
γύμνια, το δέσιμο, η σαδιστική συμπεριφορά γιατρών και νοσηλευτών στους ασθενείς που
διψούσαν και πεινούσαν, πίνοντας νερό ή τρώγοντας μπροστά τους, ή τοποθετώντας το
φαγητό σε σημείο που δεν είχαν πρόσβαση ή το φαγητό ήταν άθλιο και δεν τρωγόταν ή τα
συστατικά του έβλαπταν την υγεία των ασθενών.
Φυσικά, υπήρχε και το φανερό πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. (τα ως άνω «προσχήματα»),
σύμφωνα με το οποίο απαγορευόταν στους συγγενείς των ασθενών να επισκέπτονται τους
ανθρώπους τους στα κολαστήρια, στις κλινικές και στις ΜΕΘ, δήθεν λόγω του «κινδύνου» του
ιού. Οι ίδιοι όμως οι γιατροί και νοσηλευτές έχουν συλληφθεί άπειρες φορές να
κυκλοφορούν μέσα στις ίδιες κλινικές και στις ΜΕΘ Covid-19 χωρίς ούτε καν μάσκα, και
υπάρχουν έγγραφες σχετικές μαρτυρίες και αποδεικτικό υλικό στη ΜΗΝΥΣΗ, απόδειξη και
αυτή η συμπεριφορά της απάτης και της γνώσης από πλευράς των γιατρών της πραγματικής
σοβαρότητας και επικινδυνότητας του SARS-CoV-2. Ενός, δηλαδή, στην πραγματικότητα,
απλού αναπνευστικού ιού, όπως η κοινή γρίπη. Αλλά και στους ίδιους τους συγγενείς, όταν
τους απέκλειαν τη δυνατότητα να δούνε για ελάχιστα λεπτά τον άνθρωπό τους για να του
τονώσουν τη ψυχολογία, κατά την αποχώρησή τους, τους παρέδιδαν με γυμνά χέρια, τα
ρούχα του ασθενή με τον … «μαύρο θάνατο», τα πυρηνικά απόβλητα δηλαδή, για να τα
πλύνουν στο σπίτι, αντιμετωπίζοντας τον ιό, σχεδόν ούτε ως κοινή γρίπη.
Άλλωστε αυτή η αντιφατική εικόνα του μέσα και του έξω από τα κολαστήρια, είναι και
αυτή απόδειξη της απάτης:
Χωρίς μάσκα ή με απλές προφυλάξεις, πάνω από τον ζωντανό «κοβιντά», όπως πολύ καλά
γνωρίζω ότι οι ίδιοι οι δολοφόνοι αποκαλούν τους ασθενείς με Covid-19, αλλά όταν πεθαίνει
ο «κοβιντάς», καταλήγει σε σακούλα σε σφραγισμένο φέρετρο, το οποίο μεταφέρουν
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αστροναύτες, για να το βάλουν σε τάφο ειδικού σκοπού, μακριά από τους άλλους, μη τυχόν
κολλήσει ο νεκρός από Covid-19 τον διπλανό νεκρό από τροχαίο και χρειαστεί ο τελευταίος να
νοσηλευτεί, να διασωληνωθεί και πεθάνει …δεύτερη φορά.
Το στοιχείο όμως αυτό της απάτης ήταν αναγκαίο για την εγκληματική οργάνωση στη
διαδικασία τρομοκράτησης των πολιτών, με την αναγκαία συνέργεια των ΜΜΕ, προκειμένου
να τους πείσουν για τη φονικότητα του ιού.
11. -Η άνευ πραγματικού λόγου παράταση των νοσηλειών, ώστε να προσβληθούν με
μαθηματική ακρίβεια οι ασθενείς με ενδονοσοκομειακά μικρόβια, οι οποίες και είναι σε
πάρα πολλές περιπτώσεις και η πραγματική αιτία θανάτου των ασθενών, όπως άλλωστε
αποδεικνύεται και στις νεκροψίες-νεκροτομές που πετυχαίνω, μετά από σφοδρή μάχη με την
εγκληματική οργάνωση και τους συνεργούς της στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες και στις
Εισαγγελίες, να διενεργούνται σε σορούς ανθρώπων που πέθαναν με/από «Covid-19».
Μικροβιακές λοιμώξεις, οι οποίες «εξαφανίστηκαν» και αυτές, όπως «εξαφανίστηκε» και η
γρίπη. Μικροβιακές λοιμώξεις, στις οποίες η Ελλάδα, από πρωταθλήτρια που ήταν, κατέληξε
ουραγός. Για να τις «επανεμφανίζω» εγώ στις νεκροψίες και στους ιατρικούς φακέλους.
12. -Η παράταση αυτή γινόταν είτε το αποδεχόταν, εξαπατημένος, ο ασθενής, είτε του
επιβαλλόταν. Όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια της ΜΗΝΥΣΗΣ, υπήρξαν πάρα πολλές
περιπτώσεις όπου ασθενείς ζητούσαν εξιτήριο και τα νοσοκομεία αρνούντο να τα δώσουν.
Ανατράπηκαν συμπεριφορές και πρακτικές ολόκληρων δεκαετιών. Στην προ ΑΠΑΤΗΣ εποχή,
ασθενείς που ζητούσαν να παραμείνουν προληπτικά στα νοσοκομεία, εκδιώχνονταν κακήν
κακώς, επί ΑΠΑΤΗΣ ασθενείς ζητάνε εξιτήρια και κατακρατούνται παράνομα.
Οι παράνομες αυτές κατακρατήσεις διαπράχθηκαν, αφενός, στην καλύτερη για τους
ασθενείς περίπτωση, για να μην αδειάζουν οι κλινικές Covid-19 και «χαλάει» η εικόνα του
τρόμου των γεμάτων κλινικών, αφετέρου, στη χειρότερη περίπτωση, διότι τα νοσοκομεία
είχαν σκοπό να εφαρμόσουν το πρωτόκολλο του θανάτου στους ασθενείς αυτούς και δεν
«έπρεπε» να φύγουν.

13. -Η μη αντιμετώπιση σοβαρών τραυματισμών ή άλλων προβλημάτων, που
προκλήθηκαν σκόπιμα ή μη μέσα στα κολαστήρια, και οι γιατροί-δολοφόνοι δεν τα
αντιμετώπισαν, προκειμένου να επιτευχθεί ή διευκολυνθεί η διαδικασία εξόντωσης των
ασθενών. Εγκεφαλικά, ανακοπές, εσωτερικά τραύματα, κομμένες αρτηρίες, όλα αυτά
εξυπηρετούσαν την εφαρμογή του πρωτοκόλλου.
14. -Η σκόπιμη παράλειψη της εγκληματικής οργάνωσης να προμηθευτεί φάρμακα και
αγωγές, οι οποίες αν χορηγούντο στους ασθενείς στα πρώτα στάδια της νόσου, θα απέτρεπαν
τις νοσηλείες στις Μ.Ε.Θ., τις διασωληνώσεις και τον θάνατό τους.
Και επειδή, όπως συνέβη με τις συμπεριφορές των διευθυντών και των μελών της
οργάνωσης, και των συνεργών της, οι οποίες πολύ γρήγορα κατέστησαν ξεκάθαρο, ότι ο ιός
δεν είχε την επικινδυνότητα που ισχυρίζονταν ότι έχει, με την παραβίαση των μέτρων από
τους ίδιους, ενώ η παραβίαση αυτή τους εξέθετε, υποτίθεται, σε θανάσιμο κίνδυνο, έτσι και
με το φάρμακο, με την ασφάλεια που τους παρείχε η κάλυψη της εγκληματικής οργάνωσης
από τα Μ.Μ.Ε. και τη Δικαιοσύνη, δημοσιοποίησαν οι ίδιοι περιπτώσεις χορήγησης
φαρμάκων σε «ημέτερους» της οργάνωσης, όπου οι θετικοί στον ιό αυτοί «ημέτεροι»
θεραπεύτηκαν ταχύτατα.
Υπάρχουν και δύο «παράπλευρες» παράμετροι του πρωτοκόλλου του θανάτου.
Αυτές αφορούν, αφενός στους χιλιάδες αυτούς ανθρώπους, τα σοβαρά προβλήματα
υγείας των δεν αντιμετωπίστηκαν, αναγκαία, ακόμη και προγραμματισμένα χειρουργεία,
αναβλήθηκαν επ’ αόριστον ή ματαιώθηκαν, στο όνομα της «πανδημίας».
Αφετέρου, είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην κατάθλιψη, ενώ
πολλοί ήταν αυτοί που αυτοκτόνησαν, από τον εγκλεισμό τους ή, κυρίως, την οικονομική
κατάρρευσή τους, η οποία επήλθε, είτε δια της καταστροφής της επιχείρησής τους, είτε δια
της απόλυσής τους. Οι «παράπλευρες» αυτές συνέπειες της εφαρμογής των δύο
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πρωτοκόλλων, ήταν «αναγκαίες», διότι αυτά «πρέπει» να συμβαίνουν όταν αντιμετωπίζουμε
μία «τρομερή πανδημία».
Όλοι αυτοί, όπως και το σύνολο του πληθυσμού, είναι θύματα του εγκλήματος του
άρθρου 322 Ποινικού Κώδικα, το ένα από τα δύο βασικά εγκλήματα της οργάνωσης του
Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όλα τα στοιχεία του πρωτοκόλλου του θανάτου αποδεικνύονται από πολύ μεγάλο αριθμό
αποδεικτικών στοιχείων και επωνύμων μαρτυριών και καταγγελιών, των ιδίων των ασθενών ή
των συγγενών των θυμάτων, και του μεγάλου όγκου του αποδεικτικού υλικού, ένα μέρος του
οποίου είναι ενσωματωμένο στη ΜΗΝΥΣΗ, ενώ το υπόλοιπο, που είναι και το μεγαλύτερο
μέρος (στο οποίο περιλαμβάνεται, βεβαίως, και το οπτικοακουστικό υλικό), μαζί με το σύνολο
και των εδώ ενσωματωμένων, θα υποβληθεί από εμένα, όταν κληθώ να καταθέσω ως πρώτος
μάρτυρας κατηγορίας.
Πολλά στοιχεία θα κατατεθούν συμπληρωματικά μετά την κατάθεση της παρούσης, με
επιπλέον περιπτώσεις εφαρμογής του πρωτοκόλλου του θανάτου στα νοσοκομεία όλης της
χώρας, ενώ βέβαιον είναι, ότι θα υπάρξει τσουνάμι καταγγελιών για το πρωτόκολλο του
θανάτου από όλη τη χώρα, όταν γνωστοποιηθεί η κατάθεσή της.
Είναι αδύνατον να πιστέψει κανείς ότι τόσοι άνθρωποι από ολόκληρη την ελληνική
επικράτεια, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, όλων των πολιτικών ιδεολογιών και
προτιμήσεων, θρησκευτικών πεποιθήσεων και μορφωτικών επιπέδων, συνεννοήθηκαν για να
περιγράψουν το πρωτόκολλο αυτό, όλες τις παραμέτρους του, και να επιβεβαιώσουν την
εφαρμογή του στα κολαστήρια.
Οι μεγαλύτερες αποδείξεις όμως είναι ΤΕΣΣΕΡΙΣ, και οι οποίες καθιστούν το περιεχόμενο
αυτής της ΜΗΝΥΣΗΣ εκ προοιμίου ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ:

1η ΑΠΟΔΕΙΞΗ -Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος, ούτε καν γιατρός, αλλά δικηγόρος, από το
σπίτι και γραφείο του στις πλαγιές της Πεντέλης, κατάφερε με δημοσιεύσεις, εξώδικα και
μηνύσεις, να αλλάξει τα ιατρικά δεδομένα δεκάδων νοσηλειών.
Όπως αναλυτικά περιγράφεται και αποδεικνύεται στη συνέχεια της ΜΗΝΥΣΗΣ, με πλήθος
αποδεικτικών στοιχείων-ΚΟΛΑΦΟ για την εγκληματική οργάνωση, με τις δημόσιες, πάντα,
παρεμβάσεις μου, πέτυχα, ενώ δεν θα έπρεπε με βάση τη λογική και εφόσον η
πραγματικότητα ήταν αυτή που παρουσίαζαν τα νοσοκομεία, ασθενείς για τους οποίους οι
γιατροί των νοσοκομείων βεβαίωναν ότι ήταν «βαριά», να «γίνουν» καλά και να πάνε σπίτι
τους.
Με τις παρεμβάσεις μου «αρνητικοποίησα» στα νοσοκομεία, ανθρώπους «θετικούς» στον
SARS-CoV-2.
Με τις παρεμβάσεις μου απέτρεψα διασωληνώσεις ή διέκοψα διασωληνώσεις.
Με τις παρεμβάσεις μου υποχρέωσα το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να δώσει νερό και
φαγητό στους ασθενείς.
Με τις παρεμβάσεις μου άλλαξα την πορεία των φορείων μέσα στα νοσοκομεία, και στο
δρόμο για την κλινική Covid-19, άλλαξαν πορεία και κατέληξαν στις κλινικές όπου εξ αρχής
έπρεπε να καταλήξουν οι ασθενείς.
Με τις παρεμβάσεις μου, ακόμα, υποχρέωσα νοσοκομεία να αντιμετωπίσουν περιστατικά
που είχαν εγκαταλείψει στο όνομα της «πανδημίας». Άνθρωπο χειρουργήθηκαν, ακόμη και
μικρά παιδιά, μόνο μετά από τις δημόσιες «επιθέσεις» μου στα νοσοκομεία.
Με τις παρεμβάσεις μου έσωσα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Είτε «θεραπεύοντάς» τους,
είτε «δίνοντάς» τους εξιτήριο.
Άνθρωποι με ονοματεπώνυμα.
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Με οικογένειες, γονείς, παιδιά, εγγόνια, συζύγους.
Και όχι απρόσωπες μονάδες χωρίς ταυτότητα, απλά νούμερα σε λίστες τρόμου και
εξαπάτησης των πολιτών.
Λίστες «κρουσμάτων».
Λίστες νοσηλειών.
Λίστες διασωληνώσεων.
Πλην των λιστών, βεβαίως, των ανθρώπων που πέθαναν, ενώ είχαν εμβολιαστεί. Εκεί

η

εγκληματική οργάνωση αποφάσισε να «προστατεύσει» τα προσωπικά δεδομένα
των …αριθμών. Αλλά αυτά στη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΗΝΥΣΗ.
Είναι προφανές ότι τα νοσοκομεία δεν μου έκαναν «χάρες», όταν ματαίωσαν επικείμενες
διασωληνώσεις, διέκοψαν διασωληνώσεις, ή έβγαζαν ξαφνικά αρνητικούς τους μέχρι την ώρα
της παρέμβασής μου θετικούς.
Ούτε, βεβαίως, διαθέτω κάποιου είδους …εξωκοσμικές ικανότητες, ώστε να …θεραπεύω
ασθενείς, και δη από …μακριά, και άνθρωποι που ήταν έτοιμοι για νοσηλεία, για
διασωλήνωση ή ένα βήμα από τον θάνατο, να γίνονται καλά και να πηγαίνουν σπίτι τους.
Ούτε είμαι …εξορκιστής και διώχνω τον ιό.
Εγώ απλά επαναφέρω τα πράγματα στην πραγματική κατάστασή τους.
Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
Από ένα σημείο και μετά, μάλιστα, έγινα ο φόβος και ο τρόμος των δολοφόνων στα
κολαστήρια. Αποτέλεσμα ήταν, σε πάρα πολλές περιπτώσεις να αλλάζουν τα δεδομένα μόνο

και μόνο με την επίκληση του ονόματός μου, πολλές φορές δε χωρίς καν να υπάρχει
προηγούμενη συνεννόηση με μένα, ο οποίος το μάθαινα εκ των υστέρων από τους
διασωθέντες.
2η ΑΠΟΔΕΙΞΗ -Το γεγονός ότι, ενώ έχω καταγγείλει δεκάδες νοσοκομεία ότι δολοφονούν
και βασανίζουν ανθρώπους, εφαρμόζοντας σαν νέοι Μένγκελε, και χειρότεροι από αυτόν, ένα
αδιανόητο πρωτόκολλο θανάτου ,
έχω καταγγείλει προ πολλού την ελληνική κυβέρνηση ως εγκληματική οργάνωση, με
αρχηγό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που σχεδίασε, οργάνωσε και έθεσε σε
εφαρμογή τα πρωτόκολλα της απάτης και του θανάτου ,
έχω καταγγείλει τα μέλη των δύο επιτροπών, της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του Κορωνοϊού Covid-19 και της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων
Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, και τους εκτός των επιτροπών «αναγκαίους»
για την οργάνωση «ειδικούς» επιστήμονες, ότι συμμετέχουν στην εγκληματική αυτή
οργάνωση, παρέχοντας την επιστημονική κάλυψη για τα βασικά εγκλήματα της απάτης και
των ανθρωποκτονιών ,
την ηγεσία της Δικαιοσύνης, τις προϊστάμενες αρχές των κατά τόπους αρμοδίων
Εισαγγελιών, και συγκεκριμένους εισαγγελείς, για σωρεία εγκληματικών πράξεων και
παραλείψεων, και κυρίως την αναγκαία για την οργάνωση και την εφαρμογή των
πρωτοκόλλων της απάτης και του θανάτου ΚΑΛΥΨΗ ,
τα συστημικά Μ.Μ.Ε. και συγκεκριμένους δημοσιογράφους, ότι παρείχαν την αναγκαία για
την οργάνωση συνδρομή τους στην απάτη, τη διατήρηση και ενίσχυσή της, την στοχοποίηση
και απαξίωση των αντιτιθέμενων στην απάτη φωνών, τον πλήρη αποκλεισμό της αντίθετης
επιστημονικής άποψης, πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία σε «δημοκρατικά» καθεστώτα,
και, βεβαίως, την αποσιώπηση των φριχτών εγκλημάτων, βασανισμών και δολοφονιών, μηδέ
της εταιρείας Facebook εξαιρουμένης, καθώς και των μηχανισμών δήθεν ελέγχου των fake
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news, στην πραγματικότητα επιβολής απόλυτης και φασιστικής λογοκρισίας και φίμωσης της
αντίθετης άποψης και της διάδοσης της αλήθειας ,
ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ,
ΟΥΤΕ ένα από τα δεκάδες αυτά νοσοκομεία, οι διοικήσεις τους και οι εμπλεκόμενοι γιατροί
και νοσηλευτές, έχουν αμφισβητήσει ποτέ, ούτε μία λέξη από τις δημόσιες, τρομακτικές,
αλλά πάντα τεκμηριωμένες καταγγελίες μου. Έχω δημοσιοποιήσει όλα τα νομικά κείμενά μου,
ελέγχθηκαν και εξετάστηκαν από το σύνολο του ιατρικού και νομικού κόσμου, και ποτέ δεν
αμφισβητήθηκαν.
ΟΥΤΕ η κυβέρνηση, ούτε ένας βουλευτής, υφυπουργός ή υπουργός.
ΟΥΤΕ τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών ή οι «ειδικοί» επιστήμονες, συνεργάτες της-μέλη
της εγκληματικής οργάνωσης, παρά τις δημόσιες διαπομπεύσεις τους μέσα από το facebook
και τα sites στα οποία δημοσιεύονταν οι καταγγελίες μου, παρά τα εξώδικα, τις αναφορές και
τις μηνύσεις μου εναντίον τους.
Ούτε η Facebook ή τα Ελληνικά Hoaxes, παρά τις δημόσιες ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ καταγγελίες μου.
Συνέχιζαν απλώς τους αποκλεισμούς και τη λογοκρισία.
ΟΥΔΕΙΣ αντέδρασε, έστω στοιχειωδώς. Με μία ανακοίνωση, μία λέξη, πολλώ μάλλον με ένα
εξώδικο, μία αγωγή ή μία μήνυση.
ΟΥΤΕ, όμως, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών. Eνώ τους έχω προκαλέσει πολλές φορές δημόσια να το πράξουν. Την
ίδια ώρα υπήρξαν «αμείλικτοι» σε κάθε άλλη περίπτωση αμφισβήτησης της «πανδημίας»,
της απάτης και του αφηγήματος του θανατηφόρου ιού. Τα άρθρα 183, 191 και 285 πήραν
φωτιά. Η μοναδική εξαίρεση ήμουν εγώ.
Δεν τόλμησαν ποτέ.

Ουδείς. Ούτε ένας προϊστάμενος μίας οποιασδήποτε Εισαγγελίας, από όλες αυτές τις
αρμόδιες επί των καταγγελιών μου κατά των δεκάδων νοσοκομείων. Κάποιος να διατάξει μία
προκαταρκτική εξέταση, έστω για το απλό πλημμέλημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων του
άρθρου 183 Π.Κ., για ένα έστω από τα εκατοντάδες βαρύτατα ως προς το περιεχόμενό τους
κείμενά μου. Ένα αδίκημα, αυτό των «fake news», το οποίο αναδείχθηκε, δίπλα σε αυτό της
παράβασης του άρθρου 285 Π.Κ. (για τους απλούς πολίτες όμως, όχι όταν το παραβίαζαν τα
μέλη της εγκληματικής οργάνωσης), περίπου σε «σπορ» για τις εισαγγελικές αρχές.
Αντιθέτως, είμαι εγώ που έχω στραφεί, τόσο δημόσια όσο και με μηνύσεις και εξώδικα,
κατά μεγάλου αριθμού εισαγγελικών λειτουργών.
Ήταν τόσο ξεκάθαρη η ένοχη στάση της Δικαιοσύνης, στους εκατοντάδες χιλιάδες
ανθρώπους που με ακολουθούν και διαβάζουν τις δημόσιες καταγγελίες μου, ώστε έγινε
τελικά «σλόγκαν» το «ένας εισαγγελέας να τον μαζέψει». Το σλόγκαν αυτό ήταν η αυθόρμητη
απάντηση του κόσμου αυτού, στις μάταιες προσπάθειες των πρακτόρων του διαδικτύου,
φανερών και μη, στο τέλος και των μεγάλων Μ.Μ.Ε., να με αμφισβητήσουν, να με
συκοφαντήσουν και να ανακόψουν την πορεία μου προς την απόδειξη, την αποδόμηση και το
γκρέμισμα της απάτης. Πράκτορες, οι οποίοι καλούσαν τις εισαγγελικές αρχές να παρέμβουν
γιατί «εκθέτω σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία», γιατί «συκοφαντώ νοσοκομεία και τους
γιατρούς που …αγωνίζονται», κ.λπ, κ.λπ, και κατέληγαν στο ότι πρέπει να με «μαζέψει ο
εισαγγελέας»…
Γρήγορα ο κόσμος επείσθη για την αλήθεια, γιατί ο εισαγγελέας ΠΡΑΓΜΑΤΙ έπρεπε να με
«μαζέψει» αν όλες αυτές οι καταγγελίες ήταν ψευδείς.
Γιατί ΠΡΑΓΜΑΤΙ, στην περίπτωση αυτή, θα είχα θέσει τη δημόσια υγεία σε κίνδυνο. Δεν
είμαι κάποιος γραφικός, τις πράξεις, τα γραπτά και τα λόγια του οποίου, κανένας ή ελάχιστοι
τα παρακολουθούσαν. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, εντός και εκτός της ελληνικής
επικράτειας, έχουν διαβάσει αυτά που έχω γράψει και με έχουν παρακολουθήσει στις
ζωντανές μεταδόσεις μέσα από τους διάφορους λογαριασμούς στο facebook.
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Εφόσον όμως δεν με «μάζεψε» κανείς, αυτό που θα ανέμενε τότε κανείς από μία σοβαρή
και έντιμη Δικαιοσύνη, θα ήταν να επέμβει, να με καλέσει, πολύ γρήγορα και πάλι, να
καταθέσω το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων που είχα συγκεντρώσει για τα εγκλήματα
που κατήγγειλα, και να αναλάβει δράση για την πάταξη των εγκλημάτων και την αποτροπή
τέλεσης νέων.
Τίποτα απολύτως.
3η ΑΠΟΔΕΙΞΗ -Έτσι, τελικά το ΜΟΝΟ που έκανε με μένα η οργάνωση ήταν να εξαπολύσει
ένα ασύλληπτο «ανθρωποκυνηγητό» στο διαδίκτυο εν γένει, πρωτίστως δε στο facebook, με
απίστευτη λογοκρισία, η οποία έφτασε έως του σημείου να κλείσει τον λογαριασμό μου η
Facebook την 5.4.2021, με 5.000 «φίλους» και 145.000 ακόλουθους κατά το χρόνο αυτό, με
τον συκοφαντικό ισχυρισμό ότι δήθεν κατασκεύασα το βίντεο που ανέβασα στον λογαριασμό
μου με την εγκληματική συμπεριφορά του Κρατικού Νικαίας σε βάρος 78χρονου ασθενή.
Βίντεο που αποτελεί ΚΑΙ ΑΥΤΟ, ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία της ΜΗΝΥΣΗΣ-κόλαφο για
την εγκληματική οργάνωση. Μαζί με το δεύτερο βίντεο από τη Νίκαια, με τις ενέσεις που
έκαναν στον άτυχο άνθρωπο.
Συκοφαντήθηκα, στοχοποιήθηκα, εξυβρίστηκα. Από έμμισθους ή μη πράκτορες,
μεμονωμένα ή σε ομάδες, με τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητάς τους, από όλους τους
πολιτικούς χώρους, ή με ψεύτικα στοιχεία.
Και μέχρι εκεί.
Επί της ουσίας των καταγγελιών και της δράσης μου ΜΗΔΕΝ.
Το ΑΠΟΛΥΤΟ μηδέν.
Ενώ, στο τέλος, έβαλε και τα μεγάλα μέσα, γνωστούς και με μεγάλη επιρροή στο κοινό
δημοσιογράφους, στα μεγάλα Μ.Μ.Ε. να μου επιτεθούν, χωρίς όμως ποτέ, ούτε ένας από
αυτούς, να τολμήσουν να αναφέρουν το όνομά μου.

Μετά την άμεση κάθε φορά αντίδρασή μου, με εξώδικα, μηνύσεις και την κίνηση της
αυτόφωρης διαδικασίας, όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, και οι μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί,
δεν τόλμησαν να με πιάσουν ξανά στο στόμα τους.
Φυσικά, και στις νομικές αυτές κινήσεις μου κατά πρακτόρων ή επώνυμων
δημοσιογράφων, οι εισαγγελείς φρόντισαν να τους παράσχουν την αναγκαία κάλυψη. Όπως
έπραξαν και στις υπόλοιπες μηνύσεις μου – «ρουά ματ», οι οποίες οδήγησαν σε αδιέξοδο την
εγκληματική οργάνωση και τους εισαγγελείς που την καλύπτουν. Έτσι και στην περίπτωση της
αυτόφωρης διαδικασίας που κινήθηκε κατά του δημοσιογράφου του τηλεοπτικού σταθμού
MEGA CHANNEL Νίκου Ευαγγελάτου, ο εισαγγελέας «φρέναρε» τα περιπολικά, τα οποία
κινούντο προς το κανάλι για τη σύλληψη του δημοσιογράφου, μετά τη μήνυσή μου εναντίον
του στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας, για την ακτινογραφία του 2015 ασθενούς, που
παρουσίασε στην ενημερωτική εκπομπή του, και η οποία ισχυρίστηκε ψευδώς, εξαπατώντας
το τηλεοπτικό κοινό, ότι ήταν δήθεν του 2020, προκειμένου να τρομοκρατήσει τους πολίτες
για τις βλάβες που προκαλεί ο ιός στους πνεύμονες.
4η ΑΠΟΔΕΙΞΗ -Το «κερασάκι στην τούρτα» των μεγάλων, και με βάση την απλή λογική,
αποδείξεων για το αληθές περιεχόμενο της ΜΗΝΥΣΗΣ, ήταν η άνευ προηγουμένου αντίδραση
ολόκληρου κυριολεκτικά του συστήματος στα αιτήματα για νεκροψίες, σε ποινικές
διαδικασίες που κινήθηκαν μετά από μηνύσεις από τις οικογένειες θυμάτων της
εγκληματικής οργάνωσης.
Η μη διενέργεια νεκροψιών ήταν το ένα από τα δύο δίχτυα ασφαλείας της εγκληματικής
οργάνωσης στα νοσοκομεία.
Η μη χορήγηση των ιατρικών φακέλων ήταν το άλλο. Αμφότερα τα παρείχε η εγκληματική
οργάνωση στους συνεργούς της στα νοσοκομεία, για να καλύψουν την εγκληματική δράση
τους.
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Οι συγγενείς των νεκρών έπεφταν σε τοίχο. Οι δικαιολογίες για να μη χορηγούν τους
φακέλους ή να καθυστερούν την παράδοσή τους, ώστε να εξαντλήσουν τους αιτούντες, με
την ελπίδα ότι θα εγκαταλείψουν την προσπάθεια, ήταν αντίστοιχης σοβαρότητας με αυτήν
της απάτης εν γένει.
Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, τα νοσοκομεία επικαλούντο …μόλυνση των φακέλων από
τον …εξωπραγματικό ιό.
Άλλα νοσοκομεία ζητούσαν, εκτός από την ταυτότητα των αιτούντων και το πιστοποιητικό
εγγυτέρων συγγενών, διαθήκες ή πιστοποιητικά περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης !! Ωσάν οι
ιατρικοί φάκελοι να συνιστούν …περιουσιακά στοιχεία.
Ακόμη και όταν οι συγγενείς προσκόμιζαν τα απίστευτα δικαιολογητικά που απαιτούσαν τα
νοσοκομεία, αυτά καθυστερούσαν επί μήνες τη χορήγηση των φακέλων ή δεν τους έδιναν
ποτέ.
Φυσικά, τα ίδια αυτά νοσοκομεία, όταν εξόντωναν τα θύματά τους, παρέδιδαν
τα …προσωπικά αντικείμενα των νεκρών στους συγγενείς, χωρίς να ζητήσουν ούτε καν
ταυτότητα, ενώ είναι αυτονόητο ότι αν οι ιατρικοί φάκελοι ήταν …μολυσμένοι, κατ’ εξοχήν
μολυσμένα θα έπρεπε να ήταν τα προσωπικά αντικείμενα των νεκρών με τον «μαύρο
θάνατο», όπως παρουσιάζει στους πολίτες τον ιό η εγκληματική οργάνωση και οι συνεργοί
της. Πλην όμως, τα ρούχα των νεκρών, τα πορτοφόλια τους, τα κινητά τηλέφωνά τους, και
άλλα αντικείμενα, παραδίδονταν κανονικά στους συγγενείς. Όταν ερχόταν όμως η ώρα των
ιατρικών φακέλων, άρχιζαν τα «προβλήματα».
Αυτό συμβαίνει, επειδή τα νοσοκομεία είναι πρακτικά αδύνατον να ελέγξουν τους
ιατρικούς φακέλους και να αλλοιώσουν το περιεχόμενό τους, ώστε να εξαφανίσουν τα
αποδεικτικά στοιχεία της εφαρμογής του πρωτοκόλλου του θανάτου. Ούτε ήταν δυνατόν να
μην διενεργούν όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις. Αντιθέτως, όπως αποδεικνύεται από την
εικόνα των ασθενών, όχι απλά τους κάνουν π.χ. αιματολογικές εξετάσεις, αλλά τους
εξαντλούσαν, με τις βελόνες να καρφώνονται στα σώματά τους κατά ριπάς.

Ήταν αδύνατον να αλλάξουν τη δραματική εικόνα των ασθενών, να αφαιρέσουν ή να
προσθέσουν ιατρικές πράξεις και αγωγές. Πρόκειται για χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες φύλλα
λογοδοσίας και νοσηλείας, χιλιάδες τεστ, χιλιάδες ακτινογραφίες και αξονικές.
Την ίδια ώρα, είχαμε το τεράστιο ψέμα, ότι ο Ε.Ο.Δ.Υ. δήθεν απαγόρευε στους συγγενείς
να δουν τους νεκρούς τους στο νοσοκομείο. Ούτε στα γραφεία τελετών.
Πλην όμως, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, οι συγγενείς μπορούσαν να δουν τους νεκρούς
τους κανονικά, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας. Ενώ τα γραφεία τελετών επιτρεπόταν κανονικά
να πλένουν, λούζουν, χτενίζουν και ντύνουν τους νεκρούς.
Ο Ε.Ο.Δ.Υ. κρατούσε κάποια προσχήματα στα έγγραφά του, προφορικά όμως η οργάνωση
είχε δώσει εντολή στα νοσοκομεία να παραβιάζουν τις οδηγίες του σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις. Είναι προφανές ότι οι συγγενείς δεν «έπρεπε» να βλέπουν σε τι κατάσταση
βρίσκονταν οι νεκροί τους. Όταν φτάσουμε στην περίπτωση της Αντωνίας Δημητρίου και στις
φωτογραφίες που εξασφαλίσαμε, θα καταλάβετε σε τι κατάσταση βρισκόταν το πτώμα και
γιατί και εκεί το Κ.Α.Τ., το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών, και ο εισαγγελέας Νικόλαος Ορνεράκης μπλόκαραν τη νεκροψία.
Το βασικό δίχτυ ασφαλείας όμως ήταν αυτό της απαγόρευσης των νεκροψιών. Και εδώ
έχουμε παραβίαση των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ., ο οποίος, τόσο στις οδηγίες του 2020 όσο και
σε αυτές του 2021, δεν απαγορεύει τις νεκροψίες, οι οποίες διενεργούνται όπως σε κάθε
άλλη περίπτωση λοιμωδών νόσων.
Όμως, όπως συνέβη και με την απαγόρευση στους συγγενείς να βλέπουν τους νεκρούς
τους στα νοσοκομεία, έτσι και με τις νεκροψίες, έπεισαν τον κόσμο ότι απαγορεύονταν λόγω
δήθεν κινδύνου διασποράς του ιού. Στην πλάνη αυτή συνέβαλαν, βεβαίως, και τα Μ.Μ.Ε., και
μέχρι πρότινος και οι ίδιοι οι ιατροδικαστές.
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Εγώ είχα αντιδράσει από την πρώτη στιγμή, τονίζοντας ότι οι νεκροψίες δεν
απαγορεύονται, διατύπωνα δε το απολύτως λογικό επιχείρημα ότι τα νοσοκομεία και η
κυβέρνηση, όχι απλώς δεν έπρεπε να τις απαγορεύουν, αλλά έπρεπε να τις επιδιώκουν,
αφενός για να γνωρίσουν οι επιστήμονες τη νέα «άγνωστη» και «θανατηφόρα» ασθένεια,
όπως έλεγαν, αφετέρου, και από ένα χρονικό σημείο και μετά, όταν εγώ κατήγγειλα τη μία
δολοφονία μετά την άλλη, και αποδείκνυα την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του θανάτου στα
νοσοκομεία, για να μην μένουν οι σκιές των καταγγελιών μου στα νοσοκομεία.
Ήταν απολύτως ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή, αλλά και αναμενόμενο, ότι η οργάνωση
θα εμπόδιζε τις νεκροψίες. Το έκανε, και συνεχίζει να το κάνει μέχρι την τελευταία στιγμή,
ακριβώς επειδή αυτές δεν θα αποδείκνυαν την αθωότητα των νοσοκομείων αλλά την
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΟΧΗ ΤΟΥΣ.
Απλή λογική.
Άλλωστε, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, όταν άρχισε να παρακολουθεί με απόγνωση
εμένα να σκίζω το δίχτυ ασφαλείας των ιατρικών φακέλων και να πετυχαίνω τη διενέργεια
νεκροψιών, σε μία ξεκάθαρη ομολογία ενοχής, ζήτησε …ασυλία για τους γιατρούς από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, επικαλούμενος την «παντελώς άγνωστη ασθένεια» !!
Αν ήταν «παντελώς άγνωστη ασθένεια», το λογικώς αναμενόμενο θα ήταν να ζητήσουν όχι
ασυλία για τους δολοφόνους, αλλά τη διενέργεια νεκροψίας ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΚΡΟ από/με Covid19, ώστε να γνωρίσουν την …άγνωστη αυτή ασθένεια, αντί να την επικαλούνται για να
καλύψουν τα βασανιστήρια και τις ανθρωποκτονίες.
Όταν, λοιπόν, στις αρχές του τρέχοντος έτους, και τη χρονική περίοδο λίγο πριν, κατά τη
διάρκεια, και αμέσως μετά το Πάσχα, άρχισαν η μία οικογένεια μετά την άλλη να καταθέτουν
στα οικεία αστυνομικά τμήματα μηνύσεις για ανθρωποκτονία από αμέλεια (κατ΄ αρχήν), με
αιτήματα για νεκροψίες-νεκροτομές, για τους θανάτους των ανθρώπων τους στα κολαστήρια,
η αντίδραση της εγκληματικής οργάνωσης ήταν σφροδρή.

Επίορκοι εισαγγελείς, συνεργοί της εγκληματικής οργάνωσης, στον Πύργο, στην Αθήνα,
στην Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη, παρείχαν την αναγκαία συνδρομή στα νοσοκομεία και στις
αρμόδιες ιατροδικαστικές υπηρεσίες, στην με κάθε τρόπο παρεμπόδιση των νεκροψιών.
Μόνο στον Πειραιά δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα. Μία μάλιστα από τις νεκροψίες που
διενεργήθηκαν από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, μετά από τη σχετική εντολή της
Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Πειραιά, παρείχε την απόδειξη της εντός του πρωτοκόλλου του
θανάτου παραμέτρου της μη αντιμετώπισης από τα νοσοκομεία των τραυμάτων που
προκαλούνται εντός των νοσοκομείων, κατά τη νοσηλεία των ασθενών. Είναι η περίπτωση
του πατρός Χαράλαμπου Χατζηχαραλάμπους, την οποία θα δούμε αναλυτικά, βεβαίως, στο
οικείο κεφάλαιο, στη συνέχεια της ΜΗΝΥΣΗΣ (και είναι η μία από τις περιπτώσεις, για τις
οποίες αναφέρω εισαγωγικά ότι απαιτείται να κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες κατά
απόλυτη προτεραιότητα, στο πλαίσιο της ένταξης πλέον, των δικογραφιών αυτών, στην εδώ
ποινική διαδικασία για την συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση), ο οποίος
πατήρ Χαράλαμπος Χατζηχαραλάμπους πέθανε στο νοσοκομείο Λιβαδειάς, δήθεν από Covid19, πλην όμως, η νεκροψία απέδειξε ότι ο άτυχος αυτός άνθρωπος είχε κομμένη κοιλιακή
αορτή, την οποία οι δολοφόνοι του νοσοκομείου σκόπιμα δεν αντιμετώπισαν ποτέ.
Πετυχαίνοντας την έκδοση του υπ’ αριθμ. 77/2021 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών
Πατρών, το οποίο μίλησε τη γλώσσα της επιστημονικής και νομικής λογικής, το «κάστρο» της
Πάτρας έπεσε. Η Θεσσαλονίκη «έπεσε», αφού χρειάστηκαν και εκεί δημόσιες επιθέσεις στα
νοσοκομεία και στην Εισαγγελία, ενώ στην Αθήνα έχουν διενεργηθεί τρεις νεκροψίες, στη δε
τελευταία, αφού πρώτα διασύρθηκε η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών. Διαφορετικοί επίορκοι
εισαγγελείς μπλόκαραν αιτήματα για νεκροψίες, αντιμετωπίζοντας τις σχετικές δικογραφίες
σαν κοινές ποινικές διαδικασίες, με τις σορούς να παραμένουν στα ψυγεία των νεκροτομείων.
Και εδώ, όμως, είχαμε, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, αντίστοιχο με το 77/2021
βούλευμα της Πάτρας, βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, κόλαφο για την
εγκληματική οργάνωση και τους συνεργαζόμενους με αυτήν εισαγγελείς, το οποίο διατάσσει
την εκταφή στη σορό της Αντωνίας Δημητρίου και την εν συνεχεία διενέργεια νεκροψίαςνεκροτομής, ενώ ήδη υποχώρησε και η εισαγγελέας που χειρίζεται την δικογραφία της
μήνυσης για ανθρωποκτονία του Νικολάου Σταύρου στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
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«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», και διέταξε τελικά νεκροψία, η οποία διενεργήθηκε από την Ιατροδικαστική
Υπηρεσία Αθηνών, με την παρουσία του τεχνικού συμβούλου που διόρισε η χήρα, και έδειξε
ότι υπήρχε μεγάλη ποσότητα υγρού στον πνεύμονα, η οποία δεν έπρεπε να υπάρχει, και εν
αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, για μία ακόμη φορά οι ιατροδικαστές
αναγκάστηκαν να γράψουν «αδιευκρίνιστο».
Όπως είπαμε, το πρωτόκολλο αυτό του θανάτου, το οποίο συνοπτικά περιγράφεται
ανωτέρω, ουσιαστικά εμπεριέχεται στο πρωτόκολλο της απάτης, και εφαρμόστηκε
προκειμένου να «κλειδώσει» την ΑΠΑΤΗ. Μία πραγματική πανδημία, δεν αρκεί να έχει μόνο
αριθμούς «κρουσμάτων» και νοσηλειών. Όσο και αν «απογείωσαν» τους αριθμούς των
«κρουσμάτων», με τα ιδιαίτερα τεχνάσματα που χρησιμοποίησαν οι συμμετέχοντες στην
οργάνωση.
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ.
Και επειδή, όπως έχει αποδειχθεί, ο ιός SARS-CoV-2 δεν είναι φονικός, ώστε να δύναται η
εγκληματική οργάνωση να εμφανίσει ικανό αριθμό θανάτων, προκειμένου να πείσει τους
πολίτες για τον «κίνδυνο», και να περιαγάγει έτσι αυτούς σε κατάσταση στέρησης της
ελευθερίας, κατ’ άρθρο 322 Π.Κ., με τελικό σκοπό την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του
μαζικού εμβολιασμού, το οποίο θα είναι αντικείμενο της ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ,
«έπρεπε» να εκτελεστούν χιλιάδες άτυχοι άνθρωποι στα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία
μεταμορφώθηκαν σε κολαστήρια, κάνοντας το Νταχάου και το Άουσβιτς να φαντάζουν
μαγευτικοί τόποι διακοπών.
Εκτελέστηκαν άνθρωποι και «χρεώθηκαν» οι φόνοι αυτοί στον ιό, ενώ κατ’ εφαρμογή
αμιγώς του πρωτοκόλλου της απάτης ως προς τους θανάτους, μεγάλος αριθμό θανάτων, που
δεν προκλήθηκαν από δολοφονικές ενέργειες, «χρεώθηκε» και αυτός στον ιό, ενώ ήταν άλλες
οι πραγματικές αιτίες των θανάτων αυτών. Οι δύο εκ των δέκα οκτώ νεκροψιών που έχουν
διενεργηθεί, ενώ εκκρεμούν αυτή τη στιγμή τέσσερις, απέδειξαν αυτή ακριβώς τη διάσταση,
της απάτης εντός της εφαρμογής του πρωτοκόλλου του θανάτου. Παρασκευή Κότσιφα,
Φίλιππος Καλλιγέρης. Θα τα δούμε και αυτά στο οικείο κεφάλαιο του πρωτοκόλλου του
θανάτου.

Πρώτα ήρθα αντιμέτωπος με το πρωτόκολλο της απάτης, και τα στοιχεία εκείνα που με
«ξύπνησαν» και με έπεισαν πολύ γρήγορα ότι η «πανδημία» ήταν μία ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΑΤΗ.
Όταν ο Π.Ο.Υ. κήρυξε την πανδημία την 11.3.2020, η ελληνική κυβέρνηση πρωταστατούσε
ήδη από τον Αύγουστο του 2019 στη μεγαλύτερη απάτη στην παγκόσμια ιστορία και κατ’
επέκταση της ιστορίας του ελληνικού έθνους, πολύ πριν καν γνωστοποιηθεί η ύπαρξη του ιού
από τις κινεζικές αρχές, ενώ την 25.2.2020 είχε προβλέψει με Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου ακόμη και την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τον SARS-CoV-2, πριν
καν κηρυχθεί κατά τα άνω η «πανδημία» από τον Π.Ο.Υ., με το πρώτο «κρούσμα» να
ανακοινώνεται μόλις την επομένη της πράξης.
Τόσο κακοστημένη είναι αυτή η απάτη, πλην όμως όταν σε αυτή συμμετέχει όλο το
σύστημα, με την αναγκαία στήριξη των Μ.Μ.Ε., την οργανωμένη φασιστική λογοκρισία στο
διαδίκτυο, και την ακόμη πιο αναγκαία κάλυψη της Δικαιοσύνης, ακόμη και μία τόσο
πρόχειρα στημένη απάτη έχει εξασφαλισμένη επιτυχία.
Μέχρι τώρα…
********************************
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Ολόκληρο το εισαγωγικό κείμενο της μήνυσης της 19ης Ιουλίου είναι και αυτό
δημοσιευμένο από την πρώτη στιγμή.
Διαβάζοντας την περιγραφή του πρωτοκόλλου του θανάτου και αρχίζοντας μετά να
διαβάζετε μία προς μία τις περιπτώσεις στα δεκάδες νοσοκομεία, πιστεύω ότι πολύ εύκολα
πείθεστε ότι ο σχετικός ισχυρισμός μου είναι απολύτως αληθής. Επαναλαμβάνω ότι μιλάμε
για δεκάδες περιπτώσεις σε δεκάδες νοσοκομεία με δεκάδες επώνυμες καταγγελίες ανθρώπων
από όλη τη χώρα όλων των κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων, μορφωτικών επιπέδων,
πολιτικών ιδεολογιών, θρησκευτικών πεποιθήσεων και αντιλήψεων, όλων των ηλικιών, ώστε
κανένας δεν μπορεί να πιστέψει ότι όλοι αυτοί οι άσχετοι μεταξύ τους άνθρωποι
συνεννοήθηκαν μεταξύ τους και περιγράφουν είκοσι μήνες τώρα τα 14 στοιχεία αυτά του
πρωτοκόλλου του θανάτου.
Μπορείτε πραγματικά να κρίνετε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή μου
στο ακροατήριο; Να δικαστώ για τη διασπορά της «ψευδούς είδησης» ότι στα νοσοκομεία της
χώρας εφαρμόζεται το συγκεκριμένο πρωτόκολλο θανάτου; Υπάρχουν πραγματικά επαρκείς
ενδείξεις ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι ψευδής ή αντιθέτως απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι πέρα
για πέρα αληθής; Όταν μάλιστα όλες αυτές οι καταγγελίες και οι περιπτώσεις εφαρμογής του
πρωτοκόλλου εξετάζονται από τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές ενώ πάρα πολλές από
αυτές πρόκειται άμεσα να εξεταστούν; Και δεν είναι μόνο οι περιπτώσεις που έχουν
συμπεριληφθεί στη μήνυση. Είναι τόσες άλλες που προέκυψαν μετά την κατάθεσή της.
Μπορείτε να κρίνετε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής μου και ότι τα περί εφαρμογής
πρωτοκόλλου θανάτου στα νοσοκομεία είναι ψευδή όταν ούτε ένα από τα εμπλεκόμενα
νοσοκομεία δεν έχει ποτέ αντιδράσει και αντικρούσει έστω μία από τις βαρύτατες καταγγελίες
μου εναντίον τους;
Μπορείτε να κρίνετε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τα περί πρωτοκόλλου του
θανάτου είναι ψευδή όταν με την κρίση σας αυτή θα κρίνετε ταυτοχρόνως ένοχες όλες τις
προϊστάμενες αρχές της χώρας και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αφού με βάση την
κρίση σας αυτή και με δεδομένη τη γνώση τους για την επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα
δημοσιοποίηση από εμένα εκατοντάδων «ψευδών» κατά το προσβαλλόμενο κατηγορητήριο
«ειδήσεων» ήταν αυτές οι αρχές και αυτός ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλειος

Πλιώτας, που μου επέτρεψαν δια της πλήρους απραξίας τους να «διασπείρω» τις «ειδήσεις»
αυτές και να εκθέτω τη δημόσια υγεία σε κίνδυνο;
Βλέπετε σε τι αδιέξοδο έχουν μόνοι τους οι εισαγγελείς βρεθεί, πρωτίστως δε η μικρή αυτή
ομάδα της κ. Παπαγεωργακοπούλου στο κτίριο 16 της πρώην Σχολής Ευελπίδων; Γιατί όπως
είναι τα πράγματα τώρα, Δεκέμβριος του 2021, είναι όλοι ένοχοι είτε διότι μου επέτρεψαν επί
όλο αυτό το διάστημα να εκθέτω τη δημόσια υγεία σε κίνδυνο είτε διότι επέτρεψαν τη
διάπραξη των εγκλημάτων αυτών στα νοσοκομεία τα οποία καταγγέλλω για την εφαρμογή
του πρωτοκόλλου του θανάτου από τον Ιούνιο του 2020 όταν επιτέθηκα στα πρώτα δύο, το
Πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης (νοσηλεία Ζεϊνέ Αλήμογλου) και το «Σωτηρία»
(νοσηλεία Αθανασίου Γιδόπουλου). Άρχισα με δύο νοσοκομεία, στα 30 μίλησα για πρώτη
φορά για πρωτόκολλο θανάτου, όταν είχα πλέον ικανό όγκο στοιχείων ώστε να αποκλείονται
τα λάθη και οι συμπτώσεις, για να φτάσουμε σήμερα στα 70.
Φυσικά είναι ένοχοι για το δεύτερο «είτε» που είναι και ο λόγος άλλωστε για τον οποίο
τους μήνυσα την 19η Ιουλίου 2021 στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, χωρίς και
τότε να υπάρξει η ελαχίστη αντίδραση από πλευράς εισαγγελικών αρχών, νοσοκομείων,
κυβέρνησης και Μ.Μ.Ε.
Αντέδρασε μήπως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου στην καταγγελία μου ότι
δολοφονήθηκε ο Γιώργος Βαρασιάς;
Αλλά πώς να αντικρούσει το Ρίο την καταγγελία αυτή, όταν απεδείχθη από τη νεκροψίανεκροτομή ότι ο άνθρωπος αυτός οδηγήθηκε στην ανακοπή και εξαιτίας αυτής σε εγκεφαλική
νέκρωση, μετά την πολυήμερη σκόπιμη αφυδάτωσή του; Μία εγκεφαλική νέκρωση βεβαίως
που αποδείχθηκε μόνο μετά την νεκροτομή η οποία διατάχθηκε μετά από μήνυση της κόρης
του νεκρού στην Ασφάλεια Πάτρας, αφού οι γιατροί, οι δολοφόνοι γιατροί, είχαν βεβαιώσει
ως αιτία θανάτου τη λοίμωξη Covid-19 και βεβαίωναν την οικογένειά του ότι ο εγκέφαλος δεν
είχε υποστεί καμία βλάβη;
Αντέδρασε το «Αττικόν» στην καταγγελία εναντίον του για τη δολοφονία του Μιχάλη
Βραχάλη;
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Αλλά πώς να αντιδράσει το «Αττικόν» όταν απεδείχθη από τη νεκροψία-νεκροτομή ότι ο
άνθρωπος αυτός πέθανε από εντερική νέκρωση ενώ το νοσοκομείο βεβαίωνε την οικογένειά
του ότι το είχαν ελέγξει το έντερο, που ήταν και η αιτία εισαγωγής του (υπέφερε χρόνια από
εκκολπώματα), και ότι αν πέθαινε θα έφταιγε αποκλειστικά ο κορωνοϊός, ώστε όταν πράγματι
πέθανε οι δολοφόνοι βεβαίωσαν ως αιτία θανάτου και πάλι τη λοίμωξη Covid-19; Και πώς να
αντιδράσει επίσης αφού απεδείχθη ότι ούτε θετικός στον ιό εισήχθη στη ΜΕΘ όπως ψευδώς
βεβαίωσαν την οικογένειά του, αφού το μοναδικό θετικό αποτέλεσμα βγήκε μετά θάνατον,
ενώ και αυτό ακόμα ελέγχεται αυτή τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές;

Πριν την νεκροτομή…

Μετά τη νεκροτομή…

Το μετά θάνατον «θετικό» αποτέλεσμα…

Ο άνθρωπος πέθανε την 27.5.2021 και διαγνώστηκε θετικός την ημέρα του θανάτου, λίγες
ώρες μετά από αυτόν. Το νοσοκομείο είχε βεβαιώσει την οικογένειά του ότι διαγνώστηκε
θετικός πριν την εισαγωγή του στη Μ.Ε.Θ. πέντε μέρες πριν.
[Θα μπορούσα να γεμίσω την προσφυγή με τέτοια στοιχεία, είναι συντριπτικός ο όγκος τους όμως στη μήνυση
της 19ης Ιουλίου, στην οποία ακόμα περιμένω να με καλέσουν να καταθέσω ως πρώτος μάρτυρας και να αρχίσω
να προσκομίζω αποδεικτικό υλικό – «Καίει», βλέπετε, η μήνυση αυτή οπότε η πρώτη επιλογή ήταν να «θαφτεί»
μαζί με τις εκατοντάδες καταγγελίες μου μέχρι εκείνη την ώρα αλλά και μετά την κατάθεση της μήνυσης, για να
φτάσουμε στις 16 Νοεμβρίου οπότε και …«αίφνης» με «ανακάλυψαν»]

Αντέδρασε μήπως το νοσοκομείο Λιβαδειάς στην καταγγελία μου ότι δολοφόνησε τον
πατέρα Χαράλαμπο Χατζηχαραλάμπους;
Πώς να αντιδράσει όμως όταν ενώ ο άνθρωπος αυτός σφάδαζε από τους πόνους στην
κλινική Covid-19 του νοσοκομείου, οι δολοφόνοι που τον άφηναν να πεθαίνει έλεγαν στην
οικογένειά του ότι «στραβοκοιμήθηκε» και όταν τελικά πέθανε βεβαίωσαν ως αιτία θανάτου
και πάλι τη λοίμωξη Covid-19, για να αποδειχθεί βεβαίως στη νεκροτομή που ακολούθησε ότι
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αιτία θανάτου ήταν η ρήξη κοιλιακής αορτής; Άλλη μία και αυτή ποινική διαδικασία σε
εξέλιξη με τον αρχικό χαρακτήρα της καταμηνυθείσας από την οικογένειά του πράξης της
ανθρωποκτονίας να αλλάζει από αμέλεια (γιατί αυτός είναι πάντα ο αρχικός χαρακτηρισμός των
πράξεων αυτών στις μηνύσεις που κατατίθενται στα αστυνομικά τμήματα από τους συγγενείς των νεκρών με τα
αιτήματα για τη διενέργεια νεκροψιών-νεκροτομών) σε ανθρωποκτονία με δόλο.

Αντέδρασε μήπως το νοσοκομείο «Γεννηματάς» στην Αθήνα στη δημόσια καταγγελία μου
για τη δολοφονία του 39χρονου Δημήτρη Κασσάρ (γνωστού παγκοσμίως ως Dj Decibel);
Πώς να αντιδράσει όμως όταν απεδείχθη από τον ιατρικό φάκελό του, τον οποίο επίσης
δημοσιοποίησα, ότι το θύμα αυτό των κολαστηρίων εισήχθη στη Μ.Ε.Θ. του «Γεννηματάς»
με λευκωματίνες 2,7 με minimum 3,5 ώστε έπρεπε επειγόντως να του χορηγήσουν
ενδοφλέβια πλάσμα για να τον σώσουν και οι δολοφόνοι όχι μόνο δεν του χορήγησαν το
αναγκαίο για την επιβίωσή του πλάσμα αλλά του χορηγούσαν μόλις 20 κ.ε. φαγητό αντί του
minimum 60 κ.ε. την ημέρα ώστε μετά από 20 μέρες στη Μ.Ε.Θ. πέθανε με λευκωματίνες στο
1 και από ασιτία.
Μήπως αντέδρασε το Τζάνειο στην καταγγελία μου για τη δολοφονία του Κώστα
Αβραμίδη;
Πώς να αντιδράσει όμως όταν απεδείχθη από τον ιατρικό φάκελο στο Τζάνειο σε
συνδυασμό με αυτόν του νοσοκομείου «Σωτηρία» στο οποίο μεταφέρθηκε, ότι ο άνθρωπος
αιμορραγούσε εσωτερικά από υπερμεγέθες εσωτερικό τραύμα το οποίο αποκαλύφθηκε σε
αξονική που έγινε στο «Σωτηρία», ενώ στο Τζάνειο οι δολοφόνοι είχαν βεβαιώσει
«επιφανειακό τραύμα ούτε εκατοστού», τον είχαν στείλει όμως στο «Σωτηρία» αφού
προηγουμένως του είχαν κάνει μετάγγιση αίματος γιατί γνώριζαν ότι έχανε αίμα
προφανέστατα όχι από ένα επιφανειακό τραύμα ούτε εκατοστού. Πώς να αντιδράσει το
Τζάνειο όταν επίσης αποδείχθηκε ότι του είχαν βρει το πλέον επικίνδυνο μικρόβιο
(acinetobacter) αλλά δεν το αντιμετώπισαν, το απέκρυψαν δε από το «Σωτηρία» ώστε όταν το
νοσοκομείο αυτό το ανακάλυψε ήταν πλέον αργά; Και πώς να αντιδράσει στην υπόθεση αυτή
και το «Αττικόν» και το εργαστήριο του καθηγητή Μικροβιολογίας Σπυρίδωνα Πουρνάρα
στη δημόσια καταγγελία μου ότι τον έβγαλαν εν γνώσει τους ψευδώς θετικό, προφανέστατα
σε συνεννόηση με το Τζάνειο, προκειμένου να μπλοκάρουν τη μεταφορά του άτυχου Κώστα

Αβραμίδη σε ιδιωτικό νοσοκομείο ώστε να μη χάσουν τον βέβαιο θάνατό του ως θάνατο
«Covid-19»; Τέτοια «μπλοκαρίσματα» έχω αποδείξει ότι είναι συνηθισμένα στα νοσοκομεία.
Τότε αμέσως δημοσιοποίησα την καταδικαστική για τον κ. Πουρνάρα απάντησή του με την
οποία ομολογούσε τη ψευδή βεβαίωση.
Εννοείται ότι δεν «κουνήθηκε φύλλο».
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Φυσικά, την απάντηση αυτή αναγκάστηκε να τη δώσει όταν του ζήτησα το δείγμα του τεστ
και τους κύκλους στους οποίους ανιχνεύτηκε ο ιός. Δεν ήταν προϊόν δικής του επανεξέτασης
του δείγματος ή της διαδικασίας «ανίχνευσης» του ιού. Με τον ίδιο τρόπο έχω
«αρνητικοποιήσει» αμέτρητους ανθρώπους στα κολαστήρια.
Εν τω μεταξύ όμως ο Κώστας Αβραμίδης είχε μεταφερθεί κακοποιημένος και ήδη
ουσιαστικά δολοφονημένος από το Τζάνειο στο «Σωτηρία».

Καλό είναι να έχετε και μία μικρή εικόνα των θυμάτων. Γιατί αυτά τα θύματα δεν είναι
απλοί αριθμοί σε μία λίστα θανάτων. Είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμα, άνθρωποι που είχαν
ζωή, οικογένειες, άνθρωποι που άφησαν πίσω τους συζύγους, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια και
γονείς.
Ξέρετε πόσες φορές έχω κλάψει σπαρακτικά για τους ανθρώπους αυτούς που χάθηκαν;
Αλλά και πόσες φορές ήρθα πιο κοντά στον Θεό στις αμέτρητές αυτές περιπτώσεις που
βοήθησαν ανθρώπους να σωθούν στα νοσοκομεία…
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Ο Κώστας Αβραμίδης…

Ο Γιώργος Βαρασιάς…
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Ο Δημήτρης Κασσάρ (Dj Decibel)…

Ο πατέρας Χαράλαμπος Χατζηχαραλάμπους…
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Ο Μιχάλης Βραχάλης…

Μήπως αντέδρασε το «Αττικόν» στις συνεχείς τότε δημόσιες καταγγελίες μου για την άνευ
λόγου διασωλήνωση του Σπύρου Καραπιπέρη; Για τα βασανιστήρια στη Μ.Ε.Θ.; Για τον
«θετικό» Σπύρο Καραπιπέρη που μετά τη δημόσια επίθεσή μου στο «Αττικόν» και τις
εξηγήσεις που απαιτούσα για λογαριασμό της οικογένειάς του για τις τιμές του προ της
διασωλήνωσης και τα δεδομένα του υποτιθέμενου θετικού μοριακού αποτελέσματος (πάλι ο
καθηγητής Πουρνάρας και το εργαστήριό του), αναγκάστηκαν, επειδή δεν μπορούσαν να
δικαιολογήσουν τη διασωλήνωση, να τον αποσωληνώσουν και μάλιστα να τον
αποσωληνώσουν αρνητικό, αφού προφανώς για μία ακόμα φορά το εργαστήριο του καθηγητή
Πουρνάρα έβγαλε ψευδώς θετικό αποτέλεσμα όπως ακριβώς είχε κάνει και στην περίπτωση
του Κώστα Αβραμίδη στο Τζάνειο. Και είναι ένας Σπύρος Καραπιπέρης για τον οποίο
χρειάστηκε να κάνω κι άλλη επίθεση στο «Αττικόν» όταν ο αδελφός του με ενημέρωσε ότι
επρόκειτο να τον μεταφέρουν στην κλινική Covid-19 καίτοι αρνητικός, ώστε μετά τη νέα
δημόσια παρέμβασή μου άλλαξε πορεία το φορείο και από την κλινική Covid-19 κατέληξε
στην απλή παθολογική κλινική. Και εκεί χρειάστηκε τελικά να παρέμβω όταν καθυστερούσε
αδικαιολόγητα το εξιτήριο.
Όταν τελικά βγήκε επιβεβαίωσε τη φρίκη που βίωσε στη Μ.Ε.Θ., με γιατρούς και
νοσοκόμους να τον αφήνουν πλήρως αφυδατωμένο (με λέπια κυριολεκτικά τον είδε για
πρώτη φορά ο αδελφός του Στέλιος όταν τον επισκέφτηκε στην παθολογική, επίσκεψη η
οποία κατέστη δυνατή μόνο μετά την παρέμβασή μου και την αλλαγή πορείας του φορείου,
αφού στις κλινικές Covid-19 δεν επιτρέπουν στους συγγενείς των ασθενών να τους
επισκέπτονται, ούτε με στολές αστροναύτη). Αφυδατωμένος και υποσιτισμένος με τον γιατρό
να τρώει και να πίνει επιδεικτικά μπροστά του όταν εκείνος διαμαρτυρόταν ότι διψούσε και
πεινούσε.
Άλλωστε τέτοιες περιγραφές αφυδατωμένων και υποσιτισμένων και παρατημένων γυμνών
μέσα στις ακαθαρσίες τους ασθενών είναι παρά πολλές στη μήνυση της 19ης Ιουλίου. Όπως
και εκείνη η απίστευτη επίσης περίπτωση που όταν ασθενής διαμαρτυρόταν ότι πεινούσε η
νοσοκόμα του πήγε μακαρόνια λύσσα στο αλάτι την ώρα που του χορηγούσαν υψηλές
ποσότητες κορτιζόνης.
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Ο Σπύρος Καραπιπέρης με τον αδελφό του Σπύρο στην έξοδο από το «Αττικόν».

Τέτοιες περιπτώσεις διασωληνώσεων άνευ ιατρικών προϋποθέσεων εκτίθενται πάρα
πολλές στις 2.500 σελίδες της μήνυσης της 19ης Ιουλίου όπως θα διαπιστώσει το Συμβούλιό
σας. Όπως γράφω και στο εισαγωγικό της μήνυσής μου, έχω αποτρέψει πάρα πολλές
διασωληνώσεις ενώ έχω προκαλέσει επίσης πάρα πολλές αποσωληνώσεις όπως αυτή του
Σπύρου Καραπιπέρη.
Να αναφέρω ενδεικτικά από τη μήνυσή μου τον Αντώνη Βήτο στο νοσοκομείο της
Καβάλας, ο οποίος το Σάββατο εκείνο το μεσημέρι «έπρεπε» να διασωληνωθεί γιατί
διαφορετικά «θα πέθαινε» και μετά την παρέμβασή μου με την οποία για μία ακόμα φορά

ζητούσα απλώς από το νοσοκομείο να δικαιολογήσει την αναγκαιότητα της διασωλήνωσης
αλλά αυτό προφανώς δεν μπορούσε να το κάνει ώστε έδωσε εξιτήριο στον ασθενή που ήταν
«του θανατά» την Δευτέρα το πρωί, και το απόγευμα της ίδιας μέρας κολυμπούσε στη
θάλασσα όντας χειμερινός κολυμβητής.
Και αυτή εδώ ήταν η «αμοιβή» μου για τη διάσωση του κυρίου Αντώνη από την αγιογράφο
σύζυγό του Σοφία, η οποία ευτυχώς για τον άντρα της με βρήκε εκείνο το μεσημέρι του
Σαββάτου…

Σαν την «αμοιβή» που έλαβα από τη χήρα του Μιχάλη Βραχάλη για τον αγώνα που δίνω
για τη δικαίωσή του…
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Αυτή είναι η «μπίζνα» που κάνω… Γιατί και γι αυτό με έχουν κατηγορήσει το άθλιο
παρακράτος και τα αιμοβόρα μέσα μαζικής εξαπάτησης.
Να αναφέρω την περίπτωση του Λάμπρου Καραμήτσου στο «ΕΛΠΙΣ» που ήταν «βαριά»
και θα πέθαινε αν δεν διασωληνωνόταν και μετά τη δημόσια παρέμβασή μου πήγε στο σπίτι
του όπου ζει και βασιλεύει;
Να αναφέρω την περίπτωση του Γιάννη Σαββαΐδη που και αυτός στο Θριάσιο ήθελαν να
τον διασωληνώσουν και να τον μεταφέρουν στη ΜΕΘ αλλά μετά την παρέμβασή μου η
διασωλήνωση αυτή δεν έγινε ποτέ και μετά από ελάχιστες μέρες πήγε σπίτι του όπου ζει και
βασιλεύει;

Να αναφέρω και όλες αυτές τις περιπτώσεις των «βαριά» ασθενών που έπρεπε να
διασωληνωθούν και όλη η Ελλάδα κατάλαβε από τις ζωντανές μεταδόσεις που έκανα και
άκουγε τους «βαριά» ασθενείς» σε ανοιχτή ακρόαση ότι τα νοσοκομεία έλεγαν ψέματα και οι
άνθρωποι αυτοί έπρεπε όχι απλά να μην διασωληνωθούν αλλά να πάνε πολύ απλά στο σπίτι
τους, και μετά τις παρεμβάσεις μου αυτές πήραν όλοι εξιτήριο και πήγαν στο σπίτι τους όπου
ζουν και βασιλεύουν;
Να αναφέρω τον Κώστα Γέρκο στο «Παπαγεωργίου», τον Γιώργο Υφαντή στο ΑΧΕΠΑ,
τον Χρήστο Φολτόπουλο στο «Παπανικολάου», τον Ηλία Μιχαλόπουλο στο «Γεννηματάς»
στην Αθήνα, την Δώρα Αγριδιώτη στο ίδιο νοσοκομείο, τον Χρήστο Διαμαντόπουλο στο
Αίγιο, τον Χρήστο Ρενιέρη στο «Αλεξάνδρα»;
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Η Δώρα Αγριδιώτη μετά τη διάσωση. Όπου προηγουμένως όλη η Ελλάδα έμαθε για τον
διευθυντή της κλινικής Covid-19 στην οποία νοσηλευόταν πώς ήταν μέσα σε αυτή χωρίς ούτε

μάσκα και πήρε το κινητό της Δώρας μέσα από τα χέρια της για να «βριστεί» με τον άντρα της,
με την ασύλληπτη εικόνα του ιατρού που υποστηρίζει το αφήγημα του φονικού ιού να πιάνει το
κινητό της «λεπρής» χωρίς καμία προφύλαξη και να το φέρνει στο αυτί του και με το στόμα του
χιλιοστά από αυτό με το οποίο προηγουμένως μιλούσε η «λεπρή» και να είναι η «λεπρή» να
καθαρίζει μετά το κινητό από τα σάλια του έξαλλου ιατρού αντί να έχει γίνει το αντίθετο.
Δείτε όμως και αυτή τη βιβλική μορφή, τον Αντώνη Δήμου…

Διαβάστε τα μηνύματα της κόρης του μετά τη διάσωση…
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Να θυμηθώ τον Νίκο Ιωσηφίδη και τον αγώνα μου για τη διάσωσή του που
παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα όλη η Ελλάδα αλλά που τότε κοιμόντουσαν τον ύπνο
του αδίκου οι εισαγγελείς της ομάδας;

Να θυμηθώ όμως και τη μορφή που συγκλόνισε το πανελλήνιο μέσα από τη
δημοσιοποίηση και αυτής της φοβερής ιστορίας του Χρήστου Καρτάλη; Του «γελαστού
παιδιού»; Που ενώ μιλούσε με τη γυναίκα του και έκαναν βιντεοκλήσεις εκείνο το βράδυ, σε
ελάχιστα λεπτά εξαφανίστηκε ο Χρήστος και δεν απαντούσε στο τηλέφωνο για να πέσει ο
κεραυνός στη χήρα πλέον ότι ο άντρας της είχε αίφνης μεταφερθεί διασωληνωμένος από τη
Δράμα στην Αλεξανδρούπολη όπου και πέθανε. Για να πάρουμε τον ιατρικό φάκελο και να
διαπιστωθεί ότι ο όποιος ιός υπήρχε τον είχε ξεπεράσει ο Χρήστος αλλά παρατάθηκε σκόπιμα
η νοσηλεία του και κατέληξε από τα μικρόβια. Για να διαπιστώσουμε ακόμα ότι δεν υπήρχε
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κανένα θετικό αποτέλεσμα στον φάκελό του, ενώ το αποτέλεσμα αυτό ήταν που καθόρισε τη
μοίρα του. Και που όταν δημοσιοποίησα και αυτά τα συμπεράσματα και πάλι δεν υπήρξε
καμία αντίδραση και αμφισβήτηση των συμπερασμάτων αυτών ούτε από Δράμα και
Αλεξανδρούπολη ούτε από κανέναν.

Ελάχιστα λεπτά αργότερα διασωληνώθηκε χωρίς καμία ενημέρωση της γυναίκας του και
μεταφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Είναι που οι γιατροί ζητάνε και την έγκριση των ασθενών και
των συγγενών για τις διασωληνώσεις…

Ή να θυμηθώ τον ανάπηρο Ηρακλή Σαχουάτζε που ζητούσε να φύγει, μιλούσε με την
έγκυο γυναίκα του και ονειρευόταν να γυρίσει στο σπίτι του να χαρεί την επικείμενη γέννηση
του παιδιού του, και ξαφνικά άρχισε στην επόμενη επικοινωνία να μιλάει σαν
«μαστουρωμένος», μετά χάθηκε μία ακόμα επικοινωνία ασθενούς με την οικογένειά του, ενώ
το κινητό του παραμένει εξαφανισμένο έκτοτε (σε άλλες περιπτώσεις έχουν βρεθεί μετά από
μέρες και μετά από πολλές πιέσεις των συγγενών και κάποιες φορές ακόμα και με άλλες
κάρτες sim άλλων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας). Διασωληνώθηκε και πέθανε. Και όταν η
χήρα πήρε την σακούλα με τα πράγματά του μέσα σε αυτή βρήκε (γιατί προφανώς κάποιος
από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ήθελε να βοηθήσει να αποκαλυφθεί η αλήθεια) τα ισχυρά
ψυχοφάρμακα που του χορήγησαν (και είναι η πολλοστή φορά που ήρθα αντιμέτωπος με
τέτοιες χορηγήσεις ψυχοφαρμάκων) και την ματωμένη πιτζάμα του λες και ο Ηρακλής ήταν
θύμα τροχαίου. Για να πάρουμε μετά τον ιατρικό φάκελό του και να αποδειχθεί ότι είχε δίκιο
η χήρα που φώναζε στο νοσοκομείο ότι δεν του χορηγούν την αναγκαία για την επιβίωσή του
αγωγή που ελάμβανε πριν την εισαγωγή του στο ΑΧΕΠΑ. Όπως έγινε με τον Μιχάλη
Βραχάλη και το έντερό του.

Όπως έγινε σε αμέτρητες άλλες περιπτώσεις. Να θυμηθώ την Ειρήνη Μαυρωνά που
αναγκάστηκε να «δραπετεύσει» από το Θριάσιο όταν καίτοι διαβητική της είχαν κόψει την
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ινσουλίνη διότι «τώρα σημασία έχει μόνο ο κόβιντ», πλην όμως ο «κόβιντ», όπως έχει
καταθέσει ενόρκως η Ειρήνη Μαυρωνά, σε μία ακόμα ποινική δικογραφία που είναι σε
εξέλιξη, ετέθη ως προϋπόθεση της εισαγωγής της ιδίας και του άντρα της, Δημήτρη Μαυρωνά,
όταν πήγαν εκεί με βήχα και πυρετό; Και ενώ η Ειρήνη Μαυρωνά «δραπέτευσε», ο άντρας
της έμεινε πίσω και στο άψε σβήσε διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο. Για
να δώσω άλλη μία μεγάλη μάχη σωτηρίας ασθενούς. Και τελικά ο Δημήτρης Μαυρωνάς
σώθηκε. Αποσηλωληνώθηκε και επέστρεψε σπίτι του για να περιγράψει τη φρίκη της Μ.Ε.Θ.
όπου βρέθηκε γυμνός με το κλιματιστικό να ρίχνει παγωμένο αέρα πάνω του.

Η έξοδος από το νοσοκομείο και η επίσκεψή μου στο φτωχικό τους…
Ή να αναφέρω και όλες τις άλλες περιπτώσεις παρανόμων κατακρατήσεων, όπως η ιστορία
που συγκλόνισε όλη τη χώρα με την Μαρία Ζαφείρη, τη γιαγιά αυτή που ο «Ευαγγελισμός»
δεν άφηνε να φύγει από το νοσοκομείο και εγώ μετά από δύο μέρες σκληρής μάχης με το
νοσοκομείο, με το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, και για μία ακόμα φορά την Εισαγγελία
Αθηνών, να καθυστερούν, την πήρα με ιδιωτικό ασθενοφόρο, ειδικό για ασθενείς με Covid-19;
Με εμένα να ανεβαίνω στην κλινική Covid-19 6Γ του νοσοκομείου με μία απλή μάσκα, να
παραμένω εκεί δύο ώρες και να ευτελίζω την εγκληματική οργάνωση και να εκθέτω για μία
ακόμα φορά την απάτη αφού κανένας βεβαίως δεν με έθεσε σε καραντίνα όταν όχι απλά ήρθα
σε επαφή με «κρούσματα» αλλά παρέμεινα στην καρδιά της …Σπιναλόγκα επί δύο ώρες.
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Στις παραπάνω φωτογραφίες είναι η διάσωση της Μαρίας Ζαφείρη. Προσέχετε βεβαίως τα
στοιχεία της απάτης. Οι τραυματιοφορείς με στολές αστροναύτη, εγώ με μία απλή μάσκα. Ίδιο
σκηνικό άλλωστε ήταν και στην κλινική. Οι τραυματιοφορείς αστροναύτες στους διαδρόμους
και μέσα στο δωμάτιο με τους άλλους ασθενείς, οι γιατροί με απλές μπλουζίτσες και
μασκούλες. Εμένα με βλέπετε.
Να αναφέρω και άλλα περιστατικά μετά την κατάθεση της μήνυσης;
Να αναφέρω λοιπόν την περίπτωση του Δημήτρη Μαδμετζόγλου, ο οποίος βασανίστηκε
επί μία εβδομάδα και προ της δήθεν αναγκαίας διασωλήνωσης, μετά τις συνεχείς επί διήμερο
δημόσιες επιθέσεις μου στο «Παπαγεωργίου» και μία ακόμα ζωντανή μετάδοση με τη
συνομιλία μου με τον ασθενή σε ανοιχτή ακρόαση, και αφού χρειάστηκε να μεταβώ για μία
ακόμη φορά στο Τμήμα Ασφαλείας Διονύσου και να καταθέσω μήνυση κατά του διοικητή
του νοσοκομείου, το «Παπαγεωργίου» αναγκάστηκε να τον αφήσει να πάει στο σπίτι του, ενώ
πριν λίγη ώρα του έλεγε ότι αν πάει να φύγει δεν θα φτάσει ούτε μέχρι το ασανσέρ. Η
περίπτωση μάλιστα του Δημήτρη Μαδμετζόγλου είναι μία περίπτωση ανθρώπου που δεν
πίστευε σε αυτά τα οποία κατήγγειλα και με θεωρούσε επιεικώς υπερβολικό. Μέχρι που βίωσε
τη φρίκη του πρωτοκόλλου του θανάτου και μου έλεγε μετά ότι τα πράγματα είναι πολύ
χειρότερα από όσο τα περιγράφω.
Όλος ο κόσμος είχε και εξακολουθεί και έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τον ίδιο
τον Δημήτρη Μαδεμτζόγλου να περιγράφει τη φρίκη στο βίντεο που ανέβασα στην
ιστοσελίδα μου. Όπως έχει παρακολουθήσει την Ειρήνη Βραχάλη, τον Σπύρο Καραπιπέρη,
τον Δημήτρη Αβραμίδη και τόσους άλλους, ενώ τεράστια είναι η λίστα των ανθρώπων αυτών
που θα περιγράψουν αυτά που βίωσαν στα κολαστήρια στο επόμενο διάστημα.
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Δημήτρης Μαδεμτζόγλου, πριν και μετά, χωρίς να αλλάξει κάτι στα ιατρικά δεδομένα του
Δημήτρη μεταξύ του πριν και του μετά, απλά πήγε στο σπίτι του μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις
μου.
Στον ψηφιακό δίσκο που υποβάλλω στο Συμβούλιό σας θα βρείτε εκτός της μήνυσής μου
της 19ης Ιουλίου 2021, όλως ενδεικτικώς το βίντεο με την ζωντανή συνομιλία μου με τον
Κώστα Γέρκο και τη διάσωσή του (αλλά και το βίντεο που είχε τραβήξει ο ίδιος από το
δωμάτιό του), τα βίντεο της Δώρας Αγριδιώτη και του Γιάννη Σαββαΐδη («Γεννηματάς»
Αθήνας – Θριάσιο), τα δύο βίντεο με τον Ιωάννη Μάραγκα στο Κρατικό Νίκαιας, αλλά και το
συγκλονιστικό βίντεο με την πλήρως εμβολιασμένη Μαρία Ζαούτσου η οποία περιγράφει τη
φρίκη που βίωσε στο εμβολιαστικό κέντρο Βύρωνα και το νοσοκομείο «Σωτηρία».
Και θα ρωτήσω ξανά. «Τρελάθηκαν» όλοι αυτοί οι αμέτρητοι άνθρωποι από όλες τις μεριές
της πατρίδας μας και ενώ όλα γίνονται καλά αυτοί έχουν πειστεί από εμένα ότι γίνονται
ανάποδα και περιγράφουν όλοι το πρωτόκολλο του θανάτου;
Έτσι, για να δείτε μπροστά σας άλλο ένα από τα άπειρα μηνύματα στο κινητό τηλέφωνό
μου, αυτά είναι με τον Σπύρο Βενιέρη, στον οποίο άρχισαν τα «περίεργα» και μετά από την
επίκληση του ονόματός μου πήγε σπίτι του.
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Αυτά τα λίγα για το πρωτόκολλο του θανάτου και τις άνευ λόγου διασωληνώσεις. Κατά τα
λοιπά παραπέμπω στις 2.500 σελίδες της μήνυσής μου. Αν και δεν βλάπτει η αναφορά στον
πρόεδρο του σωματείου των εργαζομένων του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, Χαράλαμπο Κορόξενο,
για τις διασωληνώσεις που γίνονται στο νοσοκομείο αυτό σε ασθενείς με οξυγόνο 95, 96 και
97. Τίποτα λιγότερο δηλαδή, και τίποτα περισσότερο από αυτό που καταγγέλλω είκοσι μήνες
τώρα.
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Nikos Antoniadis

ΤΡΟΜΕΡΟ !!!!!! ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΑΧΕΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΥ ΛΟΓΟΥ
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ !!!!!!
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΙ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΟΡΕΣΜΟ
92 !!! ΑΛΛΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΜΩΣ
ΔΙΑΣΗΝΩΘΗΚΑΝ ΜΕ 95, 96 και 97
ΚΟΡΕΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ !!!!!! ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΟΥΝ ΜΑΝΙΑΣΜΕΝΑ ΖΗΤΑΝΕ
ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΑΣΧΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ !!!
ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΝΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ
ΜΗΝΑ !!!!!! KYΡΙΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕ ΤΗΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΥΡΙΑΡΧΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΩ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΜΕ
ΤΗ ΜΗΝΥΣΗ ΜΟΥ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΤΙ

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ !!!!!!
ΤΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ !!! ΝΑ ΣΑΣ
ΕΧΕΙ ΚΑΛΑ Ο ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΕ ΚΟΡΟΞΕΝΕ !!!
ΘΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ !!!



“9-Η άνευ ιατρικών προϋποθέσεων διασωληνώσεις. Οι διασωληνώσεις
εκτός Μ.Ε.Θ. και η καταδικαστική για τους ασθενείς παραμονή τους
στη διασωλήνωση εκτός Μ.Ε.Θ. Οι χιλιάδες διασωληνώσεις που έγιναν
από ιατρούς που δεν ήταν αναισθησιολόγοι/εντατικολόγοι, η μόνη
ειδικότητα που νομιμοποιείτο να διενεργεί διασωληνώσεις, ή ακόμη
και νοσηλευτές ή τραυματιοφορείς“.
Αυτό είναι το 9ο στοιχείο του πρωτοκόλλου του θανάτου όπως
περιγράφεται στο εισαγωγικό μέρος της μήνυσης των 4.311 σελίδων
που κατέθεσα στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής στη Γ.Α.Δ.Α. στις 19
Ιουλίου.

Σήμερα, στη φριχτότερη φάση εφαρμογής του πρωτοκόλλου από την αρχή
της μεγαλύτερης απάτης στην ιστορία του ελληνικού έθνους, ο
πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων του ΑΧΕΠΑ με έκανε
πραγματικά να ανατριχιάσω. Γιατί βγήκε και επιβεβαίωσε με τις
τρομακτικές καταγγελίες του το 9ο αυτό κυρίαρχο στοιχείο του
πρωτοκόλλου του θανάτου.
Αυτά που είπε μπορεί να συγκλόνισαν πολύ κόσμο που δεν γνωρίζει,
όχι όμως τους χιλιάδες Έλληνες που με παρακολουθούν όλη αυτή την
σκοτεινή περίοδο και γνωρίζουν.
Τι να θυμηθούμε;
Τον Σπύρο Καραπιπέρη; Τον Δημήτρη Μαυρωνά; Ποιον από όλους αυτούς
τους ανθρώπους που διασωληνώθηκαν και μετά τις παρεμβάσεις μου
αποσωληνώθηκαν;
Να θυμηθούμε τον Κώστα Γέρκο; Τον Δημήτρη Μαδμετζόγλου; Ποιον από
όλους αυτούς που οι αγωνιστές σκόπευαν να τους διασωληνώσουν και
τους γλίτωσα από του χάρου τα δόντια;
2.500 σελίδες από τις 4.311 της μήνυσης περιγράφουν την εφαρμογή
του πρωτοκόλλου του θανάτου σε δεκάδες νοσοκομεία. Αμέτρητες οι
περιπτώσεις διασωληνώσεων που έγιναν άνευ λόγου και τις διέκοψα,
αμέτρητες οι περιπτώσεων διασωληνώσεων που απέτρεψα επειδή δεν
υπήρχε λόγος να γίνουν. Θυμάστε τον Λάμπρο Καραμήτσο που ήταν
βαριά και αυτός και θα πέθαινε αν δεν διασωληνωνόταν, αλλά τον
έστειλα σπίτι του όπου ζει και βασιλεύει;
Ο κ. Κορόξενος καταγγέλλει ότι ασθενείς με 95, 96 & 97 κορεσμό και
με πλήρη φυσικά διαύγεια πνεύματος διασωληνώνονται.
Αναισθησιολόγος αρνήθηκε να διασωληνώσει ασθενή με 92 οξυγόνο,
τόσοι άλλοι όμως προφανώς δεν γλίτωσαν.
Και επειδή διασωληνώνουν μανιασμένα, γιατί η εγκληματική οργάνωση
πρέπει να τρομοκρατεί με τα νούμερα των διασωληνώσεων, ζητάνε από
γιατρούς άσχετων ειδικοτήτων, ακόμη και ψυχιάτρων όπως είπε ο κ.
Κορόξενος, να παρακολουθήσουν μηνιαία ταχύρυθμα μαθήματα
διασωλήνωσης !!!
“Αυτό είναι έγκλημα” τόνισε ο πρόεδρος του σωματείου των
εργαζομένων του ΑΧΕΠΑ.
Δείτε εδώ το βίντεο με τις καταγγελίες του κ. Κορόξενου στο Focus
FM.
Και να σκεφτείτε, κύριε Κορόξενε, ότι αυτό είναι το μικρότερο
έγκλημα. Το μεγαλύτερο έγκλημα είναι αυτό που επιβεβαιώσατε
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προηγουμένως. Ότι τους γιατρούς αυτούς τους θέλουν για να
διασωληνώνουν ασθενείς με κορεσμό έως και 97 !! Απλά για να μη
πεθαίνουν και με τη μία οι ασθενείς με μία τρώση τραχείας π.χ. από
άτσαλο χειρισμό, είπαν να κάνουν και μία στοιχειώδη εκπαίδευση
στους άσχετους γιατρούς !!!
Τρομακτικά πράγματα από την εγκληματική οργάνωση, η οποία όμως
όπως έχω γράψει ρισκάρει και εκτίθεται. Γιατί δεν της βγαίνουν τα
νούμερα των εμβολιασμών και έχει βάλει φωτιά στο πρωτόκολλο του
θανάτου στα νοσοκομεία και στα πρωτόκολλα της απάτης και του
μαζικού εμβολιασμού και της μείωσης πληθυσμού με την ολοκληρωτική
προπαγάνδα των τελευταίων ημερών.
Πώς μετά να μην ακούμε προβλέψεις από τους “ειδικούς” για τους
θανάτους που θα έχουμε ακόμα και την περίοδο των Χριστουγέννων,
αφού όλα είναι προγραμματισμένα ;;
Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να περιμένω άλλο για τη συμπληρωματική
μήνυση στο Οργανωμένο Έγκλημα.
Έφτασε η ώρα…

Είναι μετά να μη με συλλάβουν…;
Εις ό,τι αφορά στα «παιχνίδια» με τις καθυστερήσεις των διασωληνώσεων, το οποίο
φαίνεται να είναι καινούργιο «φρούτο» που προέκυψε στην εφαρμογή του σχεδίου ηθικής και
επαγγελματικής εξόντωσής μου από τις αρχές Σεπτεμβρίου, παραπέμπω στο κείμενο της
μήνυσής μου κατά του διευθυντή της Μ.Ε.Θ. του νοσοκομείου «Παπανικολάου» Νίκου
Καπραβέλου και τον θάνατο της Πασχαλίνας Γαζή και στην υπόθεση που έχει τα ίδια
χαρακτηριστικά, στον «Ευαγγελισμό» με τη νοσηλεία και τον θάνατο της Αντιγόνης Πανταζή.
ΙΙΙ.2. Τα εμβόλια.
-«Το εμβόλιο είναι αναποτελεσματικό».
-«Οι ΜΕΘ κατακλύζονται από εμβολιασμένους».
-«Γίνεται λυσσαλέα προσπάθεια να κρυφτούν οι παρενέργειες του εμβολίου ενώ αποδείχθηκε
ο δολοφονικός μηχανισμός του»

-«Εκατοντάδες ασθενείς διακομίσθηκαν με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης με
παρενέργειες του εμβολίου που αποκρύπτονται από το ιστορικό τους».
-«Το εμβόλιο έχει αποδειχθεί δολοφονικό».
«Κατηγορούμαι» ότι διέσπειρα τη «ψευδή» είδηση ότι τα εμβόλια είναι αναποτελεσματικά.
Και ότι οι Μ.Ε.Θ. κατακλύζονται από εμβολιασμένους. Ώστε αναρωτιέμαι. Δεν ρώτησε
κανέναν προηγουμένως ο εισαγγελέας εφετών πριν εκτεθεί πανελληνίως; Δεν πιστεύω ότι δεν
γνώριζε ότι το κατηγορητήριό του θα γίνει γνωστό μέσα αλλά και έξω από τα σύνορα.
Είναι δυνατόν;
Οι ίδιοι το λένε και το ομολογούν. Δικά τους είναι τα στοιχεία. Μιλάω για την κυβέρνηση,
τους γιατρούς και επιστήμονές «της», τα νοσοκομεία και τις υγειονομικές περιφέρειες.
Από πού να αρχίσω;
Θα αρχίσω από το τελευταίο. Τον …Νίκο Καπραβέλο:






2704 Προβολές
1 Σχόλιο
3 Δεκεμβρίου, 2021
3:38 μμ
Nikos Antoniadis

ΜΑΡΤΥΡΑΣ …ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ ΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΚΗ
ΤΗΣ 14ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ο ΝΙΚΟΣ
ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΣ !!! “ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ” !!!
“ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ” !!!
“ΜΗΝ ΘΕΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟΥΣ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ” !!! ΕΓΩ ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ
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ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΑΙ ΣΕ ΔΙΚΗ ;;; ΤΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΜΟΥ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ;;;
ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΣΕ ΤΙ ΔΙΚΗ ΠΑΜΕ ;;;
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ !!!

Κατηγορητήριο Νίκου Αντωνιάδη:
“Διέσπειρες τη ψευδή είδηση ότι τα εμβόλια είναι αναποτελεσματικά”.
Νίκος Καπραβέλος σήμερα:
“Τα εμβόλια δεν είναι αυτά που περιμέναμε. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικά. Μην θεοποιούμε
εσείς εμβολιασμένους”.
Φυσικά, ο Καπραβέλος δεν το λέει έτσι τυχαία. Έχει τον σκοπό του. Θέλει να πείσει για την Τρίτη
δόση και είναι σίγουρο ότι αργότερα θα λέει τα ίδια ενόψει εσείς τέταρτης κ.ο.κ.
Αλλά εμένα αυτό που είπε σήμερα μου κάνει.
Τι λέτε εσείς εισαγγελείς;

Μου κάνει…;

*********************
Να παραθέσω τα στοιχεία των ιδίων των υγειονομικών περιφερειών με τις λίστες των
εμβολιασμένων όχι μόνο στις Μ.Ε.Θ. αλλά και στις απλές κλινικές, και τους θανάτους των
εμβολιασμένων συνανθρώπων μας;
Να αρχίσω από τα «φρέσκα»;

Να δούμε και αυτά της 30ης Νοεμβρίου και της 1ης Δεκεμβρίου; 2η Υγειονομική Περιφέρεια
και 7η.

115

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά ή ότι είναι
αναποτελεσματικά;
Φυσικά, τα μέσα μαζικής εξαπάτησης στα κανάλια τους και στις ιστοσελίδες τους θα
προβάλουν τον θάνατο από κορωνοϊό του τάδε ασθενή που ήταν «ανεμβολίαστος». Πού να
δείξουν τα στοιχεία αυτά.

Αλλά από τα Μ.Μ.Ε. της λίστας Πέτσα το περιμένουμε. Για αυτό πληρώθηκαν. Για να
προπαγανδίζουν τον φονικό ιό, την ίδια ώρα που στις ψυχαγωγικές εκπομπές τους
έκαναν …κορωνοπάρτι (βλ. τις εκπομπές «Στην υγειά μας ρε παιδιά» του Σπύρου
Παπαδόπουλου, μία ακόμα απόδειξη της απάτης), για να προπαγανδίζουν την «πανδημία» και
τα εμβόλια, πόσο πολύ προφυλάσσουν, πόσο αποτελεσματικά και ασφαλή είναι.
Από τον εισαγγελέα εφετών το περιμένατε;
Το γεγονός ότι η εγκληματική οργάνωση διαβεβαίωνε τους πολίτες ότι η ανοσία θα
κρατήσει 12 και 13 μήνες και τώρα έχουμε πλέον φτάσει στους …τρεις, τι δείχνει; Ότι τα
εμβόλια είναι αποτελεσματικά ή ότι είναι αναποτελεσματικά;
Δείτε και εδώ…
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“40ΧΡΟΝΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ, ΜΙΑ …ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ” !!! ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ, ΟΧΙ ΤΩΝ
ΕΜΒΟΛΙΩΝ: ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ…

Η γυναίκα είχε κάνει το Johnson τον Ιούλιο.
Από τότε πέρασαν μόλις τρεις μήνες.
Διαβάζουμε ότι είχε συμπτώματα. Ποια, δεν διαβάζουμε.
Το rapid ήταν αρνητικό.
Διαβάζουμε ότι τα συμπτώματα επέμειναν. Επαναλαμβάνω, δεν διαβάζω κάπου ποια ήταν αυτά
τα συμπτώματα.
Το επόμενο τεστ ήταν θετικό.

Της δόθηκε φαρμακευτική αγωγή και αντιβίωση.
Λιποθύμησε.
Εισήχθη στον Άγιο Ανδρέα.
Διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί περικαρδίτιδα.
Μετά από μερικές μέρες κατέληξε.
Διαβάζουμε και ακούμε στα συστημικά Μ.Μ.Ε. ότι πέθανε από περικαρδίτιδα, μία επιπλοκή του
κορωνοϊού.
Ειλικρινά, δεν θα το σχολιάσω.
Δεν υπάρχει λόγος.
Πέθανε από περικαρδίτιδα που της προκάλεσε το εμβόλιο που είχε κάνει πριν τρεις μήνες;
Πέθανε από κορωνοϊό που προκαλεί μεταξύ …πολλών άλλων και περικαρδίτιδα, ούτε έξι μήνες,
αλλά ούτε και τέσσερις που μας λένε για το μονοδοσικό, μετά το εμβόλιο;
Μετά εγώ διώκομαι γιατί μεταξύ των άλλων στο παρακρατικό email “κατηγορούμαι” ότι λέω
ψέματα ότι τα εμβόλια δεν είναι αποτελεσματικά και έχουν παρενέργειες.
Και αυτό εδώ προφανώς και δεν είναι τίποτα μπροστά στον ογκόλιθο των στοιχείων…






3864 Προβολές
1 Σχόλιο
26 Νοεμβρίου, 2021
8:43 μμ
Nikos Antoniadis

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

Δικά τους τα στοιχεία, στα κανάλια τους προβάλλονται.
Η γυναίκα αυτή που πέθανε ούτε τρεις μήνες μετά το εμβόλιο της Johnson τι δείχνει; Ότι τα
εμβόλια είναι αποτελεσματικά ή ότι είναι αναποτελεσματικά;
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Τι να πω.
Να δούμε και το αποχαρακτηρισμένο μετά από δικαστική εντολή στις Η.Π.Α. έγγραφο της
Pfizer (αφού οι εταιρείες είχαν ζητήσει να γίνει ο αποχαρακτηρισμός των εγγράφων για τα
εμβόλια μετά από …55 χρόνια -γιατί άραγε…;);

ΚΟΛΑΦΟΣ !!! Εμπιστευτικό έγγραφο
της Pfizer αποκαλύπτει την
εγκληματική συγκάλυψη των βλαβών
και των θανάτων από εμβόλια mRNA
από τoν FDA !! Eίναι μεταξύ των
εγγράφων που ο FDA ήθελε να
δώσει στη δημοσιότητα μετά
από …55 χρόνια αλλά υποχρεώθηκε
να τα δώσει ΤΩΡΑ με ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ !!

Θέλω να δω τι θα κάνουν ΚΑΙ με αυτό οι εφέτες…
Διαβάστε ΕΔΩ τη δημοσίευση του zougla.gr.
Αυτή η δίκη της 14ης Ιανουαρίου θα έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον τελικά…
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11247 Προβολές
2 Σχόλια
3 Δεκεμβρίου, 2021
4:10 μμ
Nikos Antoniadis

Σας υποβάλλω το έγγραφο της Pfizer (Συνημμένο υπ ‘αριθμ. 5) και εδώ η σχετική ανάλυση
στον ιστότοπο zougla.gr:

Η FDA γνώριζε τις αρχές του 2021 ότι το εμβόλιο σκότωνε ανθρώπους και το απέκρυψε
συστηματικά
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ PFIZER ΠΡΟΣ ΤΗΝ FDA εδώ:
CONFIDENTIAL
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

2 Δεκεμβρίου 2021
https://www.naturalnews.com/2021-12-02-smoking-gun-pfizer-document-exposes-fdacriminal-cover-up-of-vaccine-deaths.html
Επιμέλεια κειμένου: Κλεάνθης Γρίβας
Χάρη
στις
προσπάθειες
μιας
ομάδας
που
ονομάζεται Public Health and Medical Professionals for Transparency (Επαγγελματίες της
Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής για τη Διαφάνεια) έχουμε τώρα εμπιστευτικά έγγραφα
που δείχνουν ότι η Pfizer και η FDA γνώριζαν ήδη από τις αρχές του 2021 ότι τα
εμβόλια mRNA της Pfizer σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους, προκαλούν αυτόματες
αποβολές σε εγκύους και βλάπτουν τις γυναίκες τρεις φορές περισσότερο από τους
άνδρες.
Ειδικότερα, ένα εμπιστευτικό έγγραφο που περιέχεται στην πρώτη ομάδα εγγράφων που
αναγκάστηκε να δημοσιοποιήσει η FDA με βάση δικαστική απόφαση που της επέβαλε τη
δημοσιοποίηση των φακέλων της για το εμβόλιο mRNA, την οποία προσπάθησε να
αποτρέψει ισχυριζόμενη ότι «η υπηρεσία χρειάζονταν 55 χρόνια για να συγκεντρώσει
και να δημοσιοποιήσει αυτές τις πληροφορίες». Ο αρμόδιος δικαστής απέρριψε τον
ισχυρισμό της FDA και τη διέταξε να δημοσιοποιεί 500 έγγραφα το μήνα.
Η πρώτη ομάδα εγγράφων περιείχε μια βόμβα με τίτλο «Σωρευτική ανάλυση των
αναφορών ανεπιθύμητων συμβάντων μετά την έγκριση».
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ PFIZER ΠΡΟΣ ΤΗΝ FDA, ΕΔΩ:
CONFIDENTIAL
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

Το έγγραφο αποκαλύπτει ότι μέσα σε μόλις 90 ημέρες μετά την κυκλοφορία του
εμβολίου mRNA της Pfizer που πήρε άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης (EUA) από
την FDA στις 12-01-2020, η εταιρεία γνώριζε ήδη εκούσιες αναφορές ανεπιθύμητων

ενεργειών που αποκάλυπταν 1.223 θανάτους και περισσότερες από 42.000
αναφορές στις οποίες περιγράφονται συνολικά 158.893 παρενέργειες. Οι αναφορές
προέρχονται από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του
Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας, της
Ισπανίας και άλλων κρατών.
Εκτός από τις «γενικές διαταραχές», η υπ’ αριθμόν 1 πιο συχνά αναφερόμενη κατηγορία
παρενεργειών του εμβολίου mRNA ήταν οι διαταραχές του νευρικού συστήματος,
με 25.957 αναφορές.

Η Pfizer έχει αποκρύψει τον συνολικό αριθμό των δόσεων που κυκλοφόρησαν σε όλο
τον κόσμο, επικαλούμενη εταιρικά εμπορικά μυστικά. Αυτό υποδεικνύεται με το «(β)
(4)» στο έγγραφο, στο οποίο διαγράφονται συγκεκριμένοι αριθμοί και συμβάντα.
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Ακόμη και αυτοί οι αριθμοί (ήδη αρκετά συγκλονιστικοί, δεδομένης της επιμονής του
FDA ότι τα εμβόλια mRNA είναι «ασφαλή και αποτελεσματικά»), αποτελούν την κορυφή
του παγόβουνου των βλαβών και των θανάτων που προκαλούνται από αυτά τα εμβόλια
mRNA. «Οι αναφορές υποβάλλονται προαιρετικά και η έκταση των υποαναφορών είναι
άγνωστη», λέει η Pfizer (στη σελίδα 5).

Οι γυναίκες υπέστησαν τρεις φορές περισσότερες βλάβες από τους άνδρες
Το απόρρητο έγγραφο της Pfizer αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες υπέστησαν τρεις φορές
περισσότερες βλάβες σε σύγκριση με τους άνδρες, από το εμβόλιο Pfizer.
Καταγράφηκαν 29.914 παρενέργειες στις γυναίκες και 9.182 στους άνδρες. Δεν είναι
γνωστό εάν ο ίδιος αριθμός ανδρών και γυναικών έκαναν το εμβόλιο, αλλά αυτός ο
αριθμός εκθέτει την πολύ πραγματική πιθανότητα κινδύνου βλάβης από το εμβόλιο στις
γυναίκες, κίνδυνο τον οποίο η FDA απέκρυψε με εγκληματικό τρόπο.
Επιπλέον, οι περισσότερες από τις νευρολογικές βλάβες που προκλήθηκαν από το
εμβόλιο (σπασμοί, μούδιασμα, πόνος κ.λπ.)
έχουν αναφερθεί σε
γυναίκες. Προφανώς η FDA γνωρίζει ότι το εμβόλιο mRNA παρουσιάζει ένα
δυσανάλογο προφίλ βλάβης ανάμεσα στα δύο φύλα. Επίσης, αναφέρεται στο γεγονός
ότι οι εγκυμονούσες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αυτόματων αποβολών (πράγμα που
επίσης αποκρύπτεται στην έκθεση της FDA).

Η Pfizer ενημέρωσε την FDA ότι τα mRNA εμβόλιά της μπορούν να προκαλέσουν
«ενισχυμένη νόσο», επιδεινώνοντας την Covid
Επίσης, σοκ προκαλεί σε πολλούς ερευνητές που μόλις τώρα μελετούν αυτό το
αποχαρακτηρισθέν έγγραφο για το όπλο καπνίσματος, το γεγονός ότι η Pfizer ενημέρωσε
την FDA στην παράγραφο με τίτλο «Ανησυχίες για την ασφάλεια» (ενότητα 3.1.2) ότι η
έγχυση του mRNA εμβολίου της θα μπορούσε να προκαλέσει «Ενισχυμένη νόσο που

σχετίζεται με το εμβόλιο (VAED), συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης αναπνευστικής
νόσου (VAERD).
Αυτό σημαίνει ότι η FDA γνώριζε ότι το εμβόλιο θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές
νόσους και θανάτους σε ασθενείς που αργότερα μολύνθηκαν από τον Covid.
Κάτω από την ετικέτα «ελλείπουσες πληροφορίες», η Pfizer ενημέρωσε επίσης την FDA
ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με τη «Χρήση κατά την εγκυμοσύνη και τη
γαλουχία» ούτε καλύπτει τη «Χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών».
Το κεφάλαιο «Αποτελεσματικότητα του Εμβολίου» (Vaccine Effectiveness)
καταχωρήθηκε επίσης από την Pfizer ως «Ελλείπουσες Πληροφορίες» (Mising
Information).
Με άλλα λόγια, η Pfizer ενημέρωσε την FDA ότι τα εμβόλιά της θα μπορούσαν να
προκαλέσουν τον θάνατο και ότι δεν είχε πληροφορίες σχετικά με την
αποτελεσματικότητά τους, ωστόσο η διεφθαρμένη FDA προώθησε δολίως το εμβόλιο
ως «ασφαλές και αποτελεσματικό». Η Pfizer ενημέρωσε μάλιστα την FDA ότι δεν είχε
πληροφορίες για την ασφάλεια του εμβολίου σε ό,τι αφορά τη χρήση του σε εγκύους,
ωστόσο η διεφθαρμένη FDA, ο Fauci, τα CDC κ.λπ. επέβαλαν από κοινού το εμβόλιο στις
εγκύους, παρά την απόλυτη έλλειψη πληροφοριών για την ασφάλειά του.
Με βάση αυτό το έγγραφο, η διεφθαρμένη FDA έχει εμπλακεί σε μια εγκληματική
συνωμοσία για να κρύψει την αλήθεια σχετικά με τις βλάβες και τους θανάτους από τα
«εμβόλια», και χορηγούσε άδειες χρήσης τους στις ίδιες τις εταιρείες που ενημέρωναν
την FDA ότι τα προϊόντα τους ήταν επικίνδυνα για τους ανθρώπους.
Σημειώστε, επίσης, ότι ολόκληρο το σύμπλεγμα της μαφίας των εταιρικών μέσων
ενημέρωσης έλεγε ψέματα ευθύς εξαρχής, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι το εμβόλιο δεν
σκότωσε κανέναν. Και, φυσικά, είναι συνένοχοι σε αυτό το ολοκαύτωμα του εμβολίου.

Αυτόματες αποβολές, αμβλώσεις, νεογνικοί θάνατοι και άλλες επιπτώσεις σε
εγκυμονούσες
Στην ενότητα με την ένδειξη «Χρήση κατά την εγκυμοσύνη και τη γαλουχία», η έκθεση
εξετάζει αναφορές για το εμβόλιο mRNA, που συνδέεται με:
αυτόματη αποβολή (23), εκκρεμή έκβαση (5), πρόωρος τοκετός με νεογνικό θάνατο,
αυτόματη αποβολή με ενδομήτριο θάνατο (2 η καθεμία), αυτόματη αποβολή με
νεογνικό θάνατο και φυσιολογική έκβαση (1 η καθεμία).
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Παρατηρήστε ότι η «αυτόματη αποβολή» αντιπροσωπεύει μακράν τον υψηλότερο
αριθμό σε αυτές τις αναφορές. Με άλλα λόγια, η μαφία της FDA ήξερε ότι αυτό το
εμβόλιο θα σκότωνε τα αγέννητα μωρά, αλλά το προώθησε στις εγκύους.

Πρέπει να σταματήσει αμέσως η χορήγηση όλων των εμβολίων mRNA και οι
εγκληματίες γραφειοκράτες της FDA πρέπει να συλληφθούν και να διωχθούν
ποινικά
Αυτό το εμπιστευτικό έγγραφο (το πρώτο από τα χιλιάδες που δεν έχουν δημοσιευτεί
ακόμη) αποκαλύπτει δύο κρίσιμα πράγματα:
1) Η FDA διέπραξε εγκληματική απάτη και παραπλανητική δήλωση εγκρίνοντας τα
εμβόλια mRNA ως «ασφαλή και αποτελεσματικά». Αυτό σημαίνει ότι οι κορυφαίοι
υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων της FDA πρέπει τώρα να συλληφθούν και να διωχθούν
ποινικά.
2) Η Pfizer γνώριζε ότι το εμβόλιό της mRNA είναι θανατηφόρο ήδη από τους πρώτους
τρεις μήνες της χρήσης του του. Αυτό σημαίνει ότι η Pfizer είναι επίσης συνένοχος στους
συνεχιζόμενους θανάτους αθώων θυμάτων, καθώς η ίδια θα έπρεπε να είχε αποσύρει
το θανατηφόρο εμβόλιό της και να σταματήσει όλες τις πωλήσεις και τη διανομή του.

ΚΑΙ ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ
ΤΩΝ FDA, CDC, FAUCI ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΤΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ PFIZER ΠΡΟΣ ΤΗΝ FDA ΕΔΩ:
CONFIDENTIAL
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021, 13:36

Να αναφέρω το έγγραφο των εταιρειών Pfizer και Moderna για την συσχέτιση
περιστατικών περικαρδίτιδας και μυοκαρδίτιδας με τα mRNA εμβόλιά τους ή το έγγραφο της
Jansen για τις φλεβικές θρομβώσεις
Πάμε τώρα στις παρενέργειες;

Κατ’ αρχάς σε θεωρητικό επίπεδο και με παραπομπή σε 131 στοιχεία της βιβλιογραφίας,
επιστημονικά δεδομένα και μελέτες, δώδεκα επιστήμονες συνέταξαν έναν πραγματικό
επιστημονικό κόλαφο. Εξηγούν και αναλύουν τον μηχανισμό των εμβολίων και τα
συμπεράσματά τους είναι τρομακτικά, τα δε αναπάντητα ερωτήματα που έθεσαν ακόμη
τρομακτικότερα. Το κείμενο αυτό επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή και δημοσιεύτηκε από
εμένα πολλές φορές και το έχουν διαβάσει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Η απέναντι
πλευρά δεν κατάφερε να αμφισβητήσει ούτε μία λέξη από το κείμενο αυτό. Πού είναι οι
«ευαίσθητοι» με τα «fake news» που είναι «ικανά» να προκαλέσουν φόβο στους πολίτες και
να θέσουν τη δημόσια υγεία για την οποία κόπτονται σε κίνδυνο; Το κείμενο αυτό σκοπίμως
το δημοσίευσα ξανά και μετά τη σύλληψή μου. Καμία αντίδραση ούτε από την κυβέρνηση και
τους ειδικούς της, αλλά ούτε βεβαίως από τους εισαγγελείς της ομάδας. Ενώ αναφέρθηκα στο
κείμενο αυτό και στην επίδικη εκπομπή. Πού όμως. Όλα έγιναν πρόχειρα και στο πόδι. Μία
σύλληψη για τη σύλληψη, μία δίωξη για τη δίωξη και μία παραπομπή για την παραπομπή.
Όλα πρόχειρα. Όλα στημένα.
Μα το επιστημονικό κείμενο είναι το πρόβλημα; Εδώ δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την
Εισαγγελία όταν επανέλαβα και επιβεβαίωσα δημόσια το σύνολο των καταγγελιών μου, τόσο
των προ της μήνυσης που τις συμπεριέλαβα σε αυτήν όσο και τις μετά την κατάθεσή της την
επομένη μέρα της τροποποίησης του 191 Π.Κ. Προκάλεσα την Εισαγγελία αλλά δεν έγινε
τίποτα. Η εντολή ήρθε λίγες μέρες μετά με άλλη «αφορμή» για «ξεκάρφωμα».
Η αυτοχειρία που έγραψα.
Οι παρενέργειες και ο δολοφονικός μηχανισμός των εμβολίων έχουν αποδειχθεί όμως
δραματικά και στην πράξη. Και δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα των εμβολίων αλλά και ο
τρόπος που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία τους εμβολιασμένους όταν εισάγονται σε αυτά ή
αναζητάνε βοήθεια σε αυτά πηγαίνοντας μόνοι τους εκεί.
Να αρχίσω από το τελευταίο στοιχείο που είναι το αποχαρακτηρισμένο έγγραφο της
εταιρείας Pfizer, το οποίο βγήκε μαζί με άλλα στη δημοσιότητα με δικαστική απόφαση στις
Η.Π.Α., αφού ο F.D.A. ζητούσε να δημοσιοποιηθούν μετά από …55 χρόνια. Γιατί άραγε…;
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Να δούμε το έγγραφο της 19ης Ιουλίου των εταιρειών Pfizer και Moderna με το οποίο
ενημέρωσαν την ιατρική κοινότητα για τη συσχέτιση της mRNA τεχνολογίας των εμβολίων
της με περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας;
Είχε προηγηθεί αυτό το δημοσίευμα, όχι στο …δικό μου site αλλά στα ΝΕΑ (tanea.gr):

Υποβάλλω ολόκληρο το έγγραφο (Συνημμένο υπ’ αριθμ. 6).
Να δούμε το έγγραφο του νοσοκομείου Άγιος Σάββας για τον κίνδυνο αυτοάνοσης
θρομβοπενίας και φλεβικής θρόμβωσης από το εμβόλιο της Johnson;

Να γράψω για άλλο ένα περιστατικό που δημοσιοποίησαν μέσα στην παραζάλη τους τα
συστημικά Μ.Μ.Ε. της προπαγάνδας, αυτά που με κανιβαλίζουν συστηματικά από τις αρχές
Σεπτεμβρίου;
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Μετά το OPEN μήπως μπορεί η καλή
αυτή κυρία να περάσει και από το
Εφετείο να μιλήσει για την
περικαρδίτιδα από το εμβόλιο…; Να
έχει και παρέα ο Μπιλ, μην είναι
μόνος του… Αν και γι αυτό φροντίζω
ήδη: Έναν όροφο με μάρτυρες
ετοιμάζω… ΒΙΝΤΕΟ

Κατηγορούμαι ότι διέσπειρα ψευδείς ειδήσεις. Μεταξύ αυτών όπως όλοι γνωρίζετε είναι και η
“είδηση” ότι τα εμβόλια έχουν παρενέργειες…
Έχω κάνει ήδη πολλές δημοσιεύσεις για τις παρενέργειες, αλλά δεν βλάπτουν και τα νέα
περιστατικά, κυρίως όταν αυτά δημοσιοποιούνται από τα ίδια αυτά τα κανάλια που
πανηγύριζαν για τη σύλληψή μου και την παραπομπή μου για διασπορά ψευδών ειδήσεων και
τώρα έρχονται τα ίδια να ανατρέπουν το κατηγορητήριο…
Να μην ζητήσω να καταθέσει στις 14 Ιανουαρίου η κυρία που διαγνώστηκε με περικαρδίτιδα
μετά το πρώτο εμβόλιο;
Να έχει άλλωστε παρέα και ο Μπιλ…
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https://nikosantoniadis.tv/2021/12/04/%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%b1%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b7%cf%83%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%b3%ce%ba%ce%b5%ce%b9%cf%84%cf%83-%ce%b3%ce%b9/
Αν και από παρέα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ο Μπιλ, ακόμα και αν δεν έρθει η κυρία του
OPEN.
Oλόκληρο όροφο με μάρτυρες του ετοιμάζω…
********************************

Να γράψω και δύο λόγια για τα τρομακτικά περιστατικά που έχω εγώ δημοσιοποιήσει με
τις φριχτές παρενέργειες των εμβολίων;
Να γράψω για τον 43χρονο … [Στη μήνυση υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία του] από την
Κόρινθο; Που τον αντιμετώπισαν σαν «λεπρό» και τον έδιωξαν από το νοσοκομείο της
Κορίνθου όταν πήγε σε αυτό με 2.000 αιμοπετάλια μετά το εμβόλιο της Pfizer, όπου το
λιγότερο που έκαναν (ή μάλλον που δεν έκαναν) ήταν η μη συμπλήρωση της κίτρινης κάρτας,
και τον άφησαν να οδηγήσει μόνος του μέχρι την Αθήνα, για να τον διώξουν και από το
«Γεννηματάς» και να καταλήξει με …μέσο στο Σισμανόγλειο όπου του ανέβασαν μέσα σε
συνθήκες πανικού τα αιμοπετάλια, για να τον διώξουν και από εκεί ενώ διαμαρτυρόταν για το
χέρι του που δεν το ένιωθε και αυτοί να του λένε ότι «δεν είναι τίποτα» και ότι «αύριο θα
περάσει», και ούτε φυσικά εκεί συμπληρώθηκε η κίτρινη κάρτα, για να αποδειχθεί ότι ο
άνθρωπος είχε θρόμβωση που του έχει πλέον καταστρέψει τη ζωή;

Η πληγή στο στόμα του Θεόφιλου όταν οδηγούσε με το αυτοκίνητό του από την Κόρινθο για
την Αθήνα…
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Να δούμε την απίστευτη ιστορία του 26χρονου Γιώργου Βαγιαννίδη που παρέλυσε και στα
δύο πόδια λίγες ώρες μετά το Johnson αλλά οι γιατροί στο «Παπανικολάου» του
έστελναν ..ψυχίατρους;

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟ
“ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” ΤΟΥ ΤΗΛΕΣΤΑΡ ΝΙΚΟΥ

ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΥ !!! Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΤΟ ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΑΚΟΜΗ ΠΑΡΑΛΥΤΟ ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΟΔΙΑ ΜΕΤΑ
ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ JOHNSON, ΔΕΧΘΗΚΕ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΠΟ ΔΥΟ …ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ !!!

-“Τι πιστεύεις εσύ; Τι φταίει γι αυτό που έχεις;” !!!
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Το νοσοκομείο ρωτά τον ασθενή τι φταίει γι αυτό που έχει !!!
Σε λίγο θα του φέρουν χαρτορίχτρες.
Ή …ξεματιάστρα, όπως πολύ εύστοχα έγραψε ο φίλος μου ο Kωνσταντίνος Αρβανίτης.
-“Τι να φταίει; Τι με ρωτάτε; Είμαι μόλις 26 ετών, δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την
υγεία μου, δεν έχω τραυματιστεί ποτέ, ούτε φυσικά στα πόδια, και το μόνο που έκανα
είναι το εμβόλιο. Λίγες
ώρες μετά έμεινα παράλυτος και στα δύο πόδια. Επομένως, τι φταίει; Το εμβόλιο
φταίει”
Οι ψυχίατροι:
-“Ναι, αλλά δεν είναι αντιφατικό αυτό που λες με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που
δεν δείχνουν τίποτα;”
-“Δώστε μου τις εξετάσεις λοιπόν”, τους απαντάει ο Γιώργος, “να τις δώσω σε
ειδικούς έξω από το νοσοκομείο να μου πουν και αυτοί. Να δούμε τι εξετάσεις έχετε
κάνει, αν έχουν γίνει όλες οι
εξετάσεις που έπρεπε να έχουν γίνει και τι πραγματικά έχουν δείξει αυτές που
κάνατε”.
Λογικά πράγματα.
Και τώρα τα παράλογα:
-Όχι, δεν στις δίνουμε” !!!
“Μετά το εξιτήριο” !!!
Το οποίο θα το πάρει αύριο.
Θα τον στείλουν στο σπίτι παράλυτο.
Υποθέτω υπό …ψυχιατρική παρακολούθηση.
Τα είπαμε με τον Γιώργο.
Θα μάθετε τι θα κάνουμε.
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Αν ήταν το άγχος να προκαλεί παραλυσία δεν θα υπήρχε Έλληνας να περπατάει στους
δρόμους…
Να θημηθούμε τις περιπτώσεις του 16χρονου στην Αρκαδία και του 20χρονου φοιτητή
στην Θεσσαλονίκη;
Στον 16χρονο έγινε νεκροτομή μόνο μετά τις δημόσιες επιθέσεις μου αφού οι γιατροί εκεί
στον Πύργο έλεγαν στην οικογένειά του ότι πρώτα θα έκαναν …τεστ στο πτώμα και αν αυτό
έβγαινε θετικό. Για να έχουμε ένα ακόμα «απροσδιόριστο», αφού η οργάνωση έχει φροντίσει
να μην έχει θέσει ως προϋπόθεση πριν τους εμβολιασμούς των πολιτών στα διαγνωστικά

κέντρα τον προηγούμενο ιατρικό έλεγχο. Εδώ ούτε διαγνωστικά τεστ ανίχνευσης του SARSCoV-2 δεν κάνουν, ιατρικό έλεγχο θα έθεταν ως προϋπόθεση;
Και ενώ οι ιατροδικαστές τουλάχιστον έγραψαν «απροσδιόριστο» εν αναμονή των
αποτελεσμάτων των εργαστηριακών, οι τηλεαστέρες «ειδικοί» έσπευσαν να βγάλουν
«πόρισμα» αποκλείοντας το εμβόλιο ως αιτία θανάτου. Και το έκαναν με γελοίες δικαιολογίες,
όταν όμως έχεις τα κανάλια μαζί σου να υποστηρίζουν όποια ανοησία λες αρκεί να εξυπηρετεί
το αφήγημα, μπορείς να λες ό,τι θέλεις.
Έτσι ο ένας έλεγε ότι «παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα», ο άλλος ότι «δεν έχει παιδί μέχρι
τώρα μετά το Pfizer» και επομένως …«ούτε αυτό πέθανε από το Pfizer».
Τα αυτά και με τον 20χρονο φοιτητή ο οποίος σηκώθηκε το πρωί από το κρεβάτι του και
απλά πέθανε. «Απροσδιόριστο» και εδώ «αν αναμονή των εργαστηριακών».
Φυσικά, όταν όλο το διάστημα πριν αρχίσουν οι εμβολιασμοί, αν πέθαινε ένας
άνθρωπος …200 ετών με …30 εγκεφαλικά, 25 εμφράγματα και όλες τις ασθένειες του
κόσμου, αλλά ήταν θετικός και στον κορωνοϊό, τον πήρε ο φοβερός και τρομερός κορωνοϊός
στο …άνθος της ηλικίας του. Όταν πεθαίνει ξαφνικά ένα παιδί 16 ετών μετά τον εμβολιασμό
του, συμβαίνουν αυτά. Παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα.
Να δούμε τώρα και τις λίστες του ΕΚΑΒ με τους εκατοντάδες ασθενείς; Αυτή η απίστευτη
«ψευδής είδηση» που κατάφερε να συμπεριλάβει ο εισαγγελέας εφετών στο κατηγορητήριο
κάνοντας το δικό μου έργο βεβαίως ευκολότερο.
Είναι οι λίστες αυτές που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης από τον
ιατρό-γαστρεντερολόγο Παναγιώτη Παπαγιαννάκη από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, έναν
εκ των συντακτών του επιστημονικού κόλαφου της 5ης Αυγούστου 2021, και μετά και την
κατάθεση – φωτιά στελέχους του ΕΚΑΒ οδήγησαν την Εισαγγελία Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης, μετά την διαβίβαση της δικογραφίας σε αυτήν από την Ασφάλεια με αριθμό
πρωτοκόλλου 1016/23/873-α/2021, στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου.
Φυσικά, είχα δημοσιοποιήσει και την υπόθεση αυτή αλλά οι εισαγγελείς της ομάδας τώρα
την ανακάλυψαν.
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ΑΡΧΙΣΕ Η ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ
ΕΜΒΟΛΙΩΝ !! Η ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ !! ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ & ΤΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ !!

Είχα γράψει στις 14 Σεπτεμβρίου για την τέταρτη προκαταρκτική εξέταση που διατάχθηκε από
τους εισαγγελείς εναντίον της οργάνωσης και όχι για την κάλυψή της. Είναι η προκαταρκτική
εξέταση για τη δημόσια καταγγελία του Παναγιώτη Παπαγιαννάκη για τις περιπτώσεις
εμβολιασμένων ασθενών που μεταφέρονται με το ΕΚΑΒ στα νοσοκομεία και εκεί αγνοείται ο
εμβολιασμός στον φάκελο των ασθενών.
https://nikosantoniadis.tv/2021/09/14/%ce%bd-%ce%b5-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%84%cf%89%ce%bd%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%89
%ce%bd-%ce%ba-%ce%b1-%cf%84-%ce%b1-%cf%84/
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Θυμίζω την παρουσία του Παναγιώτη στο δελτίο του Νίκου Ευαγγελάτου:
https://www.youtube.com/watch?v=v-e_XrJUKrQ
Προηγουμένως είχα δημοσιεύσει λίστα 58 ασθενών που μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ σε
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης κα που ενώ στα δελτία ασθενών είχαν καταγραφεί τα εμβόλια, στη
συνέχεια, από τα ΤΕΠ και μετά, αυτά αγνοήθηκαν.
https://www.facebook.com/marianna.roupaliotiantoniadi/posts/2926383914283445
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης διέταξε προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση της
καταγγελίας και έδωσε εντολή στην Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα
Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, δείχνοντας και τη βαρύτητα που
δίνει στην καταγγελία, να καλέσει τον Παναγιώτη.
Είναι και αυτή μία από τις δικογραφίες που θα ενταχθούν στη μεγάλη μήνυση, στο πλαίσιο της
ενιαίας ποινικής υπόθεσης για την εγκληματική οργάνωση, αμέσως μόλις τις επόμενες ώρες
συμπληρώσω τη μήνυσή μου της 19ης Ιουλίου με το πρωτόκολλο του μαζικού εμβολιασμού.
Ο Παναγιώτης πήγε σήμερα στην Ασφάλεια, στο Δικαστικό Μέγαρο. Κατέθεσε στοιχεία και
ονόματα, ενώ έδωσε και τα στοιχεία του στελέχους του ΕΚΑΒ που έχει και τα πλήρη δεδομένα
των περιπτώσεων.
Σημειώστε ότι αυτή είναι μόνο η πρώτη λίστα.
Και το κουβάρι αρχίζει και ξετυλίγεται…
Πάμε Παναγιώτη δυνατά !!
“Εδώ και αρκετό διάστημα γίνομαι αποδέκτης πληροφοριών από υπαλλήλους του Ε.Κ.Α.Β. για
σωρεία περιστατικών μεταφορών ασθενών με τα ασθενοφόρα σε δημόσια νοσοκομεία, ασθενών με
συμπτώματα ΑΕΕ, προκάρδιο άλγος, οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, αιφνίδια ζάλη, λιποθυμία, δύσπνοια,
μη ελεγχόμενες μυικές κινήσεις, αιφνίδια ζάλη, βυθιότητα, οίδημα άνω άκρου & προσώπου, μυικούς
σπασμούς, δύσπνοια, καφεοειδή έμετο, αιματέμεση, κιρσορραγία, αχαλασία οισοφάγου, οξύ κοιλιακό
άλγος, οίδημα κ. άκρων, θρόμβωση κ. άκρου ΔΕ, κολπορραγία, και άλλα. Και θανάτων.
Κοινός παρανομαστής σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ο προηγούμενος εμβολιασμός των
ασθενών αυτών. Ο εμβολιασμός αυτός, με μία ή δύο δόσεις, και η συγκεκριμένη κατασκευάστρια
εταιρεία σε κάθε περίπτωση, καταγράφεται στα δελτία των ασθενών που συμπληρώνονται από τους
υπαλλήλους του Ε.Κ.Α.Β. και παραδίδονται στα Τ.Ε.Π.
Η καταγγελία ήταν ότι στη συνέχεια της νοσηλείας το κρίσιμο αυτό στοιχείο στο ιστορικό των
ασθενών αγνοείται. Υπό αυτή την έννοια γίνεται η «αλλαγή της διάγνωσης». Και πρέπει να γίνει
κατανοητό για ποιους δύο λόγους η «αλλαγή διάγνωσης» αυτή έχει πολύ σοβαρές συνέπειες, τόσο για
τους ίδιους τους ασθενείς όσο και ολόκληρο εν γένει τον πληθυσμό.

Αφενός, λοιπόν, όσον αφορά στους ασθενείς, η μη λήψη υπόψη από τους θεράποντες ιατρούς του
εμβολιασμού τους, ασκεί σημαντική αρνητική επιρροή στην αντιμετώπιση των ασθενών και μπορεί
να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του. Είναι ήδη γνωστές συγκεκριμένες παρενέργειες ενός
εκάστου των εμβολίων που κυκλοφορούν στη χώρα μας. Είναι πολύ σημαντικό επομένως να
γνωρίζει το νοσοκομείο τον εμβολιασμό του ασθενούς με το ένα ή με το άλλο εμβόλιο, και αν έχει
κάνει μία ή δύο δόσεις, ώστε να καθοριστεί η σωστότερη, πληρέστερη και αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση των αιτιών για τις οποίες μεταφέρθηκε και εισήχθη στο νοσοκομείο.
Αφετέρου, όσον αφορά στον γενικό πληθυσμό, αν παραλειφθεί/αγνοηθεί/αφαιρεθεί ο εμβολιασμός
του ασθενούς, αυτό έχει ως φυσικό επακόλουθο και την παράλειψη συμπλήρωσης της κίτρινης
κάρτας (Βλ. σχετικές ρητές οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.). Αυτό έχει ως συνέπεια την δημιουργία
πλασματικής εικόνας των παρενεργειών από τα εμβόλια, τόσο ως προς τα είδη των παρενεργειών
όσο και ως προς τον συνολικό όγκο αυτών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την δημόσια υγεία και την
ασφάλεια των πολιτών.
Σύμφωνα με το άρθρο 38 Κ.Π.Δ. περί υποχρέωσης για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης, οι
δημόσιοι υπάλληλοι, πέραν των ανακριτικών υπαλλήλων, έχουν υποχρέωση (άλλως διαπράττουν
παράβαση καθήκοντος) να ανακοινώνουν χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο εισαγγελέα ο,τιδήποτε
πληροφορούνται με κάθε τρόπο για αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως.
Στα χέρια μου έφτασε λίστα 58 ασθενών, με τα αρχικά των ονοματεπώνυμων των ασθενών, τις
ηλικίες τους, τις αιτίες για τις οποίες εκλήθη το Ε.Κ.Α.Β., ο εμβολιασμός τους, οι ημερομηνίες
μεταφοράς και εισαγωγής, και τα νοσοκομεία.
Διαπιστώνοντας και από συζητήσεις με άλλους συναδέλφους και υπαλλήλους του Ε.Κ.Α.Β., οι οποίοι
όμως για ευνόητους λόγους φοβούνται να εμφανιστούν και να τα προσκομίσουν οι ίδιοι στην
Εισαγγελία, ότι η απόκρυψη στα νοσοκομεία του εμβολιασμού των ασθενών που μεταφέρονται με τα
ασθενοφόρα σε αυτά συνιστά γενικευμένη και σταθερή πρακτική, προέβην στη δημόσια ως άνω
καταγγελία, προκειμένου να προ(σ)καλέσω και να πείσω και άλλους υγειονομικούς να καταγγείλουν
παρόμοια περιστατικά ή έστω να ενημερώσουν εμένα που έχω ήδη «εκτεθεί», καθώς εκτός των
άλλων είμαι και ένας από τους συντάκτες της εξωδίκου αναφοράς-καταγγελίας-πρόσκλησηςδήλωσης ομάδας επιστημόνων, μεταξύ των οποίων είναι μοριακοί βιολόγοι, γενετιστές και
βιοχημικοί, η οποία επιδόθηκε στους Κυριάκο Μητσοτάκη, Βασίλη Κικίλια, Παναγιώτη Πρεζεράκο,
Μαρία Θεοδωρίδου και Έφη Βαγενα και εξηγεί, σε 106 σελίδες με 131 παραπομπές στη
βιβλιογραφία, τον μηχανισμό των εμβολίων και αποδεικνύει την σε μεγάλο βαθμό ακαταλληλότητα
και αναποτελεσματικότητά τους, και σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό την επικινδυνότητά τους.
Την ίδια δημοσιοποίηση έκανε και ο δικηγόρος Αθηνών Νίκος Αντωνιάδης, ο οποίος, εκτός της εν
γένει νομικής δράσης του στην υπόθεση «Covid-19», είναι και ο πληρεξούσιος δικηγόρος της
ανωτέρω επιστημονικής ομάδας και υπογράφει την από 5.8.2021 εξώδικη ως άνω αναφορά.
Παράλληλα είχα ζητήσει από τον εν λόγω δικηγόρο να συντάξει μία αναφορά προς την Εισαγγελία
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την ανωτέρω πρακτική και τις αξιόποινες πράξεις που
τελούνται στο πλαίσιο αυτής, κατά την προετοιμασία όμως και σύνταξη της αναφοράς αυτής με
πρόλαβε η Εισαγγελία με την εδώ κλήση για κατάθεση.
Προσκομίζω κατ’ αρχήν την ως άνω λίστα των 58 ασθενών. Είναι πάρα πολύ απλός ο τρόπος που
θα αποδειχθεί τι έχει γίνει πράγματι με τους 58 αυτούς ασθενείς. Θα πρέπει να γίνει διασταύρωση
των στοιχείων της λίστας με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των μεταφορών του Ε.Κ.Α.Β. στις
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συγκεκριμένες ημερομηνίες και στα συγκεκριμένα νοσοκομεία, τους αντίστοιχους ιατρικούς
φακέλους των ασθενών και τις αντίστοιχες κίτρινες κάρτες που έχουν (ή δεν έχουν) συμπληρωθεί. Το
Ε.Κ.Α.Β. παραδίδει ένα αντίγραφο του δελτίου ασθενούς (με την αναφορά στον εμβολιασμό του) στο
νοσοκομείο, το οποίο εισάγεται στον ιατρικό φάκελό του, και το άλλο το κρατά αυτό. Επίσης, θα
πρέπει να ζητηθούν από το Ε.Κ.Α.Β. και οι αντίστοιχες ηχητικές καταγραφές στις ανωτέρω
ημερομηνίες.
Εν συνεχεία δε, είναι επιβεβλημένη η επέκταση του κατά τα άνω εισαγγελικού ελέγχου στο σύνολο
των μεταφορών με το Ε.Κ.Α.Β., εγώ δε από την πλευρά μου επιφυλάσσομαι να υποβάλω στην
ποινική διαδικασία όλα τα τυχόν νεότερα στοιχεία που θα περιέλθουν σε γνώση μου“.
Και έδωσε και τα στοιχεία του στελέχους του ΕΚΑΒ που έχει τα πλήρη δεδομένα των
περιπτώσεων αυτών.

*********************
Υποβάλλω ενδεικτικά τρεις από τις λίστες αυτές που κατατέθηκαν στην Ασφάλεια
(Συνημμένα υπ’ αριθμ. 7, 8 & 9).
Και περνάμε στο επιστημονικό κείμενο – κόλαφο της 5ης Αυγούστου 2021.
Και ρωτάω. Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι μία ξαφνικά τόσο «ευασθητοποιημένη»
Εισαγγελία για τα «fake news» αν υπήρχε στοιχειώδης αντίκρουση στις 106 σελίδες φρίκης
και τρόμου; Δεν είναι τυχαίοι οι συντάκτες ούτε απλά αυτά τα οποία γράφουν και υπέβαλαν
στους αποδέκτες της εξωδίκου αναφοράς/καταγγελίας/αιτήματος/πρόσκλησης/δήλωσής τους
στις 5 Αυγούστου. Πού ήταν τότε η ομάδα της κ. Παπαγεωργακοπούλου; Πού ήταν ο
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου;
Και να πω ότι δεν φρόντισα να γίνει και αυτή η κίνηση γνωστή μέσα και έξω από τη χώρα;

Όπως είχα κάνει άλλωστε με τη μήνυση της 19ης Ιουλίου.

Υποβάλλω αντίγραφο του επιδοθέντος εξωδίκου και τα πέντε αποδεικτικά επιδόσεως
(Συνημμένα υπ’ αριθμ. 10, 11, 12, 13, 14 & 15).
Να αφήσω για το τέλος τη μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν λίγες μέρες στο εγκυρότατο και
παγκοσμίως κύρους και αποδοχής περιοδικό The Lancet;
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΝΟΣΟΥΝ ΒΑΡΥΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ !!! ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΤΩΡΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ
ΔΙΚΗ ;;;

Κατηγορητήριο 14ης Ιανουαρίου 2022:
“Διέσπειρες τη ψευδή είδηση ότι τα εμβόλια είναι αναποτελεσματικά”.
Μελέτη – κόλαφος στο περιοδικό The Lancet 1.12.2021:
“Οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν περισσότερο και νοσούν βαρύτερα”.
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)002581/fulltext?s=08#%20
Πραγματικά όμως τώρα.
Θέλετε να κάνουμε αυτή τη δίκη;

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

Υποβάλλω τη μελέτη (Συνημμένο υπ’ αριθμ. 16).
Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης:
ΑΓΓΛΙΑ
- ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΙΟ (ΜΟΛΥΝΣΗ) ΗΤΑΝ 25%.ΤΑ ΑΤΟΜΑ
ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΙΟ
ΗΤΑΝ 23%.
- ΟΙ 12 ΑΠΟ ΤΙΣ 31 ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ (ΕΠΑΦΕΣ) Ή
39% ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΑΡΧΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ).
- ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΙΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΔΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ
ΕΜΒΟΛΙΟΥ Ή ΜΕ ΤΟ ΠΟΙΑ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
- ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ (BREAKTHROUGH INFECTIONS) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟ Τις 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΟΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΟ 16.9%. ΑΥΤΟ ΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ 58.9%
ΑΓΓΛΙΑ
- ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 39Η ΚΑΙ 42Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
2021, ΕΙΧΑΜΕ 100.160 ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ. ΟΙ
89.821 ΗΤΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ (89.7%). ΟΙ 3.395 ΗΤΑΝ ΜΗ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ (3.4%). ΟΙ 6.944 ΗΤΑΝ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ (6.9%)
- ΠΡΙΝ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 100.000 ΗΤΑΝ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30
ΕΤΩΝ
ΙΣΡΑΗΛ
- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΜΕ 16 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ,
23 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ 2 ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ.
- ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΗΤΑΝ 96,2% ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
(151 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ 97 ΑΣΘΕΝΕΙΣ)
- ΟΙ 14 ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΟΣΗΣΑΝ ΒΑΡΙΑ Ή ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ
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- ΟΙ 2 ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΗΠΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Η.Π.Α.
- ΤΟ CDC ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ ΟΙ 4 ΑΠΟ ΤΙΣ 5 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ (ΕΠΙ ΤΗΣ %) ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ (84.3%-99.9%) ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΕΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ

ΙΙΙ.3. «Άλλη ιατρική εφαρμόζουν σε κάθε νοσοκομείο».
Εντάξει. Τι να πω και εδώ. Να αρχίσω με τις δικές τους ομολογίες; Για τις σωτήριες αγωγές
που έλαβαν «ημέτεροι» σε διάφορα νοσοκομεία δημοσιοποιώντας οι ίδιοι το γεγονός, ενώ
τόσο στα ίδια όσο και γενικά σε όλα τα νοσοκομεία οι «πληβείοι» ασθενείς δεν ελάμβαναν τις
ίδιες αγωγές;
Να αναφέρω το πλέον πρόσφατο;

Ή να θυμηθούμε το ζεύγος Βαρασιά το οποίο νοσηλευόταν κατά τον ίδιο ακριβώς χρόνο σε
κλινικές Covid-19, ο μεν σύζυγος στο Πανεπιστημιακό του Ρίου στην κλινική του Δημήτρη
Βελισσάρη, η δε σύζυγος στον «Άγιο Ανδρέα» στην κλινική του Λεωνίδα Στέλλα;
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Με τη μεν σύζυγο να είναι πλήρως ενυδατωμένη, πλήρως σιτισμένη και με πλήρη
ψυχολογική υποστήριξη, και τον σύζυγο την ίδια ώρα σκοπίμως πλήρως και επί μέρες
αφυδατωμένος στο Ρίο.
Με τη με σύζυγο να επιστρέφει υγιής στο σπίτι τους και τον σύζυγο να πηγαίνει στον τάφο,
μετά από ανακοπή, μαθηματικά βεβαία λόγω της αφυδάτωσης, και την εγκεφαλική νέκρωση
που υπέστη μετά την ανακοπή αλλά τον Δημήτρη Βελισσάρη να διαβεβαιώνει την οικογένειά
του ότι διασωληνώθηκε εγκαίρως γιατί δεν είχε υποστεί βλάβη ο εγκέφαλος. Και πώς μάθαμε
την πραγματική αιτία θανάτου ενώ το Ρίο είχε βεβαιώσει ως αιτία τη λοίμωξη Covid-19; Στη
νεκροτομή φυσικά. Είναι η νεκροτομή που διατάχθηκε μετά από μήνυση της κόρης του
Γιώργου Βαρασιά στην Ασφάλεια Πάτρας. Μία ακόμα ποινική διαδικασία σε εξέλιξη, μία
ποινική διαδικασία στην οποία το αρχικό αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια
μετατρέπεται σε ανθρωποκτονία με δόλο.
Είναι οι νεκροτομές τις οποίες οι εισαγγελείς αποφεύγουν όπως ο διάολος το λιβάνι.
Γιατί ξέρουν.
Ή να μιλήσουμε για τις διασωληνώσεις; Τις οποίες άλλα νοσοκομεία τις κάνουν χωρίς να
ενημερώσουν κανέναν, άλλα νοσοκομεία ζητάνε την έγκριση των ασθενών ή των συγγενών,
άλλα απειλούν με τον «εισαγγελέα», άλλα πιάνουν κουβέντα με τους ασθενείς για η
διασωλήνωση η οποία από έκτακτη ιατρική πράξη καταντά είτε προγραμματισμένη πράξη
είτε θέμα για συζήτηση, και άλλα «τσακώνονται» με τους ασθενείς (βλ. μήνυσή μου κατά
Νίκου Καπραβέλου).
ΙΙΙ.4. «Ο ιός covid δεν σκοτώνει, είναι ένας απλός ιός».
Εδώ και αν μένω άφωνος. Εγώ; Εγώ ισχυρίστηκα είτε στην επίδικη εκπομπή είτε ποτέ
άλλοτε και αλλού ότι ο ιός δεν σκοτώνει, έτσι απόλυτα και αφοριστικά όπως με εμφανίζει το
απαράδεκτο κατηγορητήριο να έχω ισχυριστεί;
Θα παραπέμψω άνευ άλλων σχολίων στο παραπάνω εισαγωγικό κείμενο της μήνυσής μου
της 19ης Ιουλίου και στην περιγραφή του πρωτοκόλλου του θανάτου. Θα θυμίσω το πρώτο
στοιχείο της έκθεσης των ασθενών, κυρίως αυτών με τα υποκείμενα νοσήματα στον ιό αυτό, ο

οποίος, ναι, είναι ένας απλός ιός, στον οποίο όμως αν εκθέσεις έναν ασθενή με σοβαρά
υποκείμενα νοσήματα μπορεί να τον σκοτώσει φυσικά. Όπως γινόταν και με τη γρίπη. Να
θυμίσω τους 650.000 νεκρούς από γρίπη στους οποίους είχε αναφερθεί ο Σωτήρης Τσιόδρας
όταν ακόμα κορόιδευε την «πανδημία» του κορωνοϊού και ήταν αυτός που έβαζε τα
εισαγωγικά στη λέξη αυτή;
«1.- Η σκόπιμη έκθεση των πολιτών, που είχαν την ατυχία να εισαχθούν στα κολαστήρια,
στον SARS-CoV-2 ή στους ιούς της γρίπης που βαφτίστηκαν SARS-CoV-2, πρωτίστως των
ασθενών με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.
Έγινε πραγματική σφαγή των ασθενών με υποκείμενα νοσήματα. Άλλωστε, σύμφωνα και με
τα στοιχεία του ιδίου του Ε.Ο.Δ.Υ., το 96,4 % των θανάτων αφορούσαν σε ανθρώπους με
υποκείμενα νοσήματα».
ΙΙΙ.5. «Στα νοσοκομεία δείχνουν σε ασθενείς και συγγενείς ακτινογραφίες με διάγνωση
κορωνοϊό ιογενή λοίμωξη] ενώ τούτο δεν μπορεί να προκύψει από ακτινογραφία».
Θα ήθελα πραγματικά να ρωτήσω τον εισαγγελέα εφετών. Ρώτησε κάποιον γιατρό και του
είπε ότι μπορεί να διακρίνει την ιογενή λοίμωξη σε μία απλή ακτινογραφία ή απλά σκέφτηκε
μόνος του να προσθέσει έναν ακόμα ισχυρισμό μου στο κατηγορητήριο για να το κάνει
«πλουσιότερο»;
Γιατί γνωστό όχι μόνο στους πρωτοετείς φοιτητές των ιατρικών σχολών, όχι μόνο στους
υποψηφίους για τις σχολές αυτές αλλά ακόμα και σε όσους κάνουν απλώς τη βόλτα τους έξω
από τις ιατρικές σχολές ότι βεβαίως και δεν μπορεί να διακρίνουν οι γιατροί σε μία
ακτινογραφία αν μία λοίμωξη είναι ιογενής ή μικροβιακή.
Απίστευτα πράγματα.
IV. H τροποποιηθείσα διάταξη του άρθρου 191 Π.Κ.
Υποβάλλω το έγγραφο των παρατηρήσεων της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για την
πρόσφατη τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα (Συνημμένο υπ’ αριθμ. 17) και παραθέτω το
κείμενο που αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 191.
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Στην κρίση σας η συνταγματικότητα της τροποποιηθείσης διάταξης. Ούτως ή άλλως
ελέγχεται αυτεπαγγέλτως.
Οι τροποποιήσεις στο έγκλημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων (άρθρο 191 ΠΚ).
Με την προτεινόμενη ρύθμιση το άρθρο 191 ΠΚ (διασπορά ψευδών ειδήσεων) επανέρχεται
στη μορφή που είχε πριν την ψήφιση του νέου ΠΚ (Ν. 4619/2019) και μάλιστα σε ακόμα πιο
αυστηρή. Με την ισχύουσα τυποποίηση η διασπορά ψευδών ειδήσεων συνιστά έγκλημα βλάβης και
η πράξη καθίσταται αξιόποινη μόνο εφόσον οι ψευδείς ειδήσεις προκάλεσαν πραγματικά φόβο σε
αόριστο αριθμό ανθρώπων ή ορισμένο κύκλο ή κατηγορία προσώπων. Το Σχέδιο Νόμου μετατρέπει
και πάλι το αδίκημα σε έγκλημα αφηρημένης διακινδύνευσης και πλέον δεν θα είναι αναγκαίο να
επέλθει όντως το αποτέλεσμα του φόβου ή της ανησυχίας αλλά θα αρκεί η δυνατότητα των
ειδήσεων να προκαλέσουν ανησυχία ή φόβο.
Επιπλέον εισάγει στην αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος την ικανότητα της ψευδούς
είδησης να κλονίσει την εμπιστοσύνη του κοινού στην ευρύτερη «δημόσια τάξη». Ο κλονισμός της
εμπιστοσύνης του κοινού είναι ένα μέγεθος μη μετρήσιμο, ενώ όσον αφορά το ψεύδος καθ’ εαυτό,
η διάκριση από την αλήθεια είναι σε πολλές περιπτώσεις δύσκολη, καθώς μια «ψευδής είδηση»
μπορεί να περιέχει και στοιχεία αλήθειας. Αυτό που πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία είναι η
θέσπιση μιας και μοναδικής κρατικής αλήθειας και η δίωξη κάθε αντίθετης άποψης, μια πρακτική
που εύκολα μπορεί να εκπέσει σε λογοκρισία.
Προσθέτει την «δημόσια υγεία» στους τομείς που προστατεύονται και απαλείφει αυτούς του
τουρισμού και των διεθνών σχέσεων. Είναι προφανές ότι σκοπός της ρύθμισης είναι η δίωξη των
«αιρετικών» απόψεων που διατυπώνονται στα ΜΜΕ σχετικά με την διαχείριση της πανδημίας, την
υποχρεωτικότητα ή μη των εμβολιασμών κλπ. Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι η επιστήμη (όπως
η ιατρική) προχωράει μέσα από την πολυφωνία, τις επιστημονικές διχογνωμίες, την διαλεκτική
σύνθεση της θέσης και της αντίθεσης. Η ιστορική εμπειρία κατέδειξε ότι επιστημονικές απόψεις που
θεωρούνταν στην εποχή τους αιρετικές, επιβεβαιώθηκαν με το πέρασμα των χρόνων ενώ αντίθετα
κατέπεσαν αξιώματα και αρχές που ίσχυαν για αιώνες ως δόγματα και ακλόνητες αλήθειες. Ακόμα
και σκοταδιστικές θέσεις με τις οποίες βρίσκεται σήμερα η κοινωνία αντιμέτωπη, δεν εξαλείφονται
με ποινική καταστολή αλλά με την επιστήμη, τον ορθολογισμό, την παιδεία. Ο Ποινικός Κώδικας
δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Ιερά Εξέταση του Μεσαίωνα και να εμποδίσει την πρόοδο της
επιστήμης με την απειλή της πυράς. Είναι προτιμότερο να ακουστεί και κάτι ψευδές παρά να
φιμωθούν εκατό αλήθειες.
Υπό την άποψη αυτή η τροποποίηση του άρθρου 191 ΠΚ συνιστά οπισθοδρόμηση καθώς
διευρύνει το αξιόποινο, εισάγει και πάλι αφενός την υποκειμενική κρίση της προσφορότητας της
είδησης να προκαλέσει ανησυχία ή φόβο και αφετέρου το στοιχείο του κλονισμού της
εμπιστοσύνης του κοινού στην «δημόσια τάξη» περιορίζοντας έτσι σημαντικά το δικαίωμα της
ελεύθερης έκφρασης και πληροφόρησης όπως αυτό αποτυπώνεται στα άρθρα 5 και 14 του
Συντάγματος καθώς και στο άρθρο 11 παρ. 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένα δικαιώματα όπως αυτά του αρ. 14 παρ. 1 είναι τόσο κομβικά για το
πολίτευμα, που ο οποιοσδήποτε ρητός ή έμμεσος περιορισμός τους, πρέπει να αποφεύγεται.

Τονίζεται εδώ ότι η αντίθεσή μας με την επιχειρούμενη νομοθετική παρέμβαση δεν συνίσταται στην
προστασία της «δημόσιας υγείας» μέσω του εγκλήματος της διασποράς ψευδών ειδήσεων, αλλά
στον τρόπο τυποποίησης του εγκλήματος και στην μετατροπή του σε έγκλημα αφηρημένης
διακινδύνευσης.
Επιπλέον επανεισάγει την πρόκληση «ανησυχίας» στους πολίτες ενώ με τον ισχύοντα
Κώδικα η έννοια της ανησυχίας είχε απαλειφθεί και απαιτούνταν μόνο η πρόκληση «φόβου». Η
ανησυχία είναι ένα συναίσθημα κατώτερο σε ένταση του φόβου, το οποίο δεν κρίνεται ικανό να
δικαιολογήσει τις μετέπειτα ενέργειες των πολιτών.
Τέλος για πρώτη φορά τιμωρεί και τον πραγματικό ιδιοκτήτη και τον εκδότη του μέσου με
το οποίο τελέστηκαν οι πράξεις, καθιερώνοντας έτσι ex officio ποινική ευθύνη στον βωμό της
γενικοπροληπτικής λειτουργίας της ποινής και πλήττοντας καίρια την ελευθερία του Τύπου».

ΑΙΤΗΜΑΤΑ
-Την απαλλαγή μου με βούλευμα.
Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο για το Συμβούλιό σας να προσπεράσει τον σκόπελο της μη
απομαγνητοφώνησης της επίδικης εκπομπής, αλλά πραγματικά δεν μπορώ παρά να επιμείνω
ότι πρέπει να με απαλλάξετε. Η αντίκρουση του κατηγορητηρίου δεν αφήνει καμία αμφιβολία
όχι απλά ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής μου, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν επαρκείς
ενδείξεις ότι οι «ειδήσεις» είναι «ψευδείς», αλλά ότι είναι απολύτως αληθείς.
-Την ακυρότητα του κατηγορητηρίου λόγω πλήρους αοριστίας.
Πιστεύω ότι κατέστη απολύτως ξεκάθαρο ότι το προσβαλλόμενο κατηγορητήριο είναι
παντελώς αόριστο. Το Συμβούλιό Σας έχει πλήρη αδυναμία να αξιολογήσει και να εξετάσει το
ψευδές ή μη των επίδικων «ειδήσεων» με μόνη «αντίκρουση» αυτή της αντίθεσης στις
«διεθνείς παραδοχές της ιατρικής επιστήμης», αφού πέραν του ότι αυτές ουδόλως
προσδιορίζονται ποιες είναι, είναι προφανές ότι καμία ιατρική παραδοχή δεν μπορεί να
καταρρίπτει πραγματικά περιστατικά και γεγονότα, τα οποία αποτελούν και τη συντριπτική
πλειοψηφία των «ψευδών ειδήσεων» του κατηγορητηρίου.
-Την ακυρότητα της προδικασίας.
Είναι απολύτως επίσης ξεκάθαρο ότι στην προδικασία επήλθε απόλυτη ακυρότητα κατ’
άρθρο 171 § 1 περ. δ, εκ της πλήρους αδυναμίας μου να ασκήσω τα υπερασπιστικά
δικαιώματά μου αφού εκλήθην να απολογηθώ στα στενά χρονικά όρια μάλιστα του
αυτοφώρου επί του περιεχομένου μίας τηλεοπτικής εκπομπής το οποίο όμως δεν είχε
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απομαγνητοφωνηθεί και βρισκόταν απλώς αποθηκευμένο σε έναν ψηφιακό δίσκο. Δεν έγινε η
απομαγνητοφώνηση ούτε μετά την επιστροφή της δικογραφίας στον εισαγγελέα που διέταξε
την σε βάρος μου προκαταρκτική εξέταση και τη σύλληψή μου. Ο εισαγγελέας άσκησε
ποινική δίωξη και ο εισαγγελέας εφετών με παρέπεμψε με απευθείας κλήση στο ακροατήριο
με πλήρη αδυναμία να ασκήσω τα υπερασπιστικά δικαιώματά μου. Αναπολόγητο. Επιπλέον
έχει αποδειχθεί ότι η σύλληψη ήταν ανομιμοποίητη. Ήταν καθαρά προσχηματική κατά
παράβαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά
Δικαιώματα και τον Χάρτη Θεμελιωδών Ελευθεριών της Ε.Ε.
-Να διατάξετε προανάκριση για τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού με τη
διενέργεια της ανακριτικής πράξης της απομαγνητοφώνησης στα εγκληματολογικά
εργαστήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής της επίδικης τηλεοπτικής
εκπομπής που αποτελεί και το μοναδικό αντικείμενο του προσβαλλομένου κατηγορητηρίου
και όποια άλλη ανακριτική πράξη κρίνει αναγκαία το Συμβούλιό σας.
Οι στιγμές είναι ιστορικές.
Η τύχη, το κύρος και η αξιοπιστία της Ελληνικής Δικαιοσύνης βρίσκεται στα χέρια σας.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2021
Ο Προσφεύγων Δικηγόρος
Δια του Πληρεξουσίου Δικηγόρου

