ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
Αικατερίνης Γκατζούλη, προσωρινά διαμένουσας, στον Πεντάλοφο Κοζάνης,
ατομικά και ως συντονίστρια των Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου, για
λογαριασμό των οποίων ενεργεί, όπως και του μοναδικού εν Ελλάδι μέλους του
δικτύου των Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, η οποία αιτήθηκε και έλαβε την άδεια του
συλλαλητηρίου για την Μακεδονία, το Σάββατο 8/9/2018, και ώρα 19.00 στον λευκό
Πύργο.

ΚΑΤΑ
1. Του αστυνομικού διευθυντή Δομζαρίδη, της Αστυνομικής Διεύθυνσης

Θεσσαλονίκης, ως έχοντος το γενικό πρόσταγμα και την συνολική ευθύνη για
την διεξαγωγή του συλλαλητηρίου.
2. Της Υφυπουργού Δημοσίας Τάξεως Αικατερίνης Παπακώστα, κατόπιν
εντολών της οποίας ενήργησαν οι δυνάμεις της αστυνομίας.
3. Του αρχισυντάκτη της Εφημερίδας των Συντακτών Ανδρέα Πετρόπουλου, ο
οποίος είχε γνώση του παρακρατικού σχεδίου του κράτους.
4. Παντός άλλου αστυνομικού ή άλλου στον οποίον θα προσωποποιηθούν τα εις
rem καταγγελλόμενα.
------------------Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα,
Στις 30/8/2018 ενεχείρισα αναφορά μου στον προϊστάμενο της εισαγγελίας
Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης (αρ. πρωτ 4328/2018) και στον αστυνομικό
διευθυντή της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (αρ. πρωτ. 90006/8/34ΜΣΤ/03-Σεπτ-18) αναφορά μου, με την οποία εφιστούσα την προσοχή όλων στο
γεγονός, ότι
1. Την Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 η Εφημερίδα των Συντακτών, στο

πρωτοσέλιδό της είχε προαναγγείλει όσα συνέβησαν, όχι ως προφήτης, αλλά
με την γνώση προφανώς των ατόμων που δρουν παρακρατικά και της δράσης
που θα λάμβανε χώρα. Έφερε πηχυαίο τίτλο “Θέλουν χάος στην ΔΕΘ”,
“Ακροδεξιοί κύκλοι με θρησκευτικό προκάλυμμα σχεδιάζουν έκτροπα”, με
κεφαλαία, και παραπλεύρως, “Πολιορκητικός κριός το Συλλαλητήριο για το
Μακεδονικό”, αναφέρει δε επεξηγηματικά, “Ακροδεξιές, εθνικιστικές και
παραθρησκευτικές οργανώσεις θα επιχειρήσουν να υπονομεύσουν τις
εκδηλώσεις για την 83η ΔΕΘ και την εκεί παρουσία του πρωθυπουργού.
Έχουν στόχο να προκαλέσουν αναταραχή και επεισόδια, ώστε στις 8

Σεπτεμβρίου να επικρατήσει στην πόλη μία κατάσταση εκτός ελέγχου. Όλο το
σχέδιο και οι κινήσεις τους, σελ 6-7, 48”.
Παρακάτω, στην σελίδα 6 αναφερόταν η ίδια ως άνω εφημερίδα στο ότι: “Οι
διοργανωτές της κινητοποίησης στις 8 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη
εξυφαίνουν σχέδιο ανωμαλίας”.… “Σχέδιο ανωμαλίας βρίσκεται σε εξέλιξη.
Την κατάλυση κάθε έννοιας κράτους και δημοκρατίας επιδιώκουν να
επιβάλλουν στην συμπρωτεύουσα, στις 8 Σεπτεμβρίου, ακροδεξιές,
εθνικιστικές, παραθρησκευτικές, ακόμα και φασιστικού τύπου οργανώσεις,
που το τελευταίο διάστημα, με διάφορα προσωπεία, δραστηριοποιούνται γύρω
από το Μακεδονικό” και παρακάτω, με τίτλο «Ολόκληρο το σχέδιο»: “Σε
κάθε περίπτωση, πάντως, η στοχοποίηση του πρωθυπουργού, της κυβέρνησης
και των πολιτικών που αποδέχονται την συμφωνία των Πρεσπών, ακόμη και
του προέδρου της δημοκρατίας και η προσπάθεια απαγόρευσής τους να
επισκεφθούν και να κινηθούν σε μέρος της επικράτειας.…. Αν μη τι άλλο
συνιστά ανωμαλία, κάλεσμα σε παρακρατική εκτροπή, σε κατάλυση των
θεσμών, του Συντάγματος και των νόμων, σε κατάργηση της Δημοκρατίας».
2. Στην αναφορά μου αυτή, έκανα μνεία του γεγονότος, ότι κατά την διάρκεια
των δικών μας δύο προγενέστερων μεγάλων συλλαλητηρίων, (των συνολικά
2.000.000 πολιτών που διαδηλώσαμε για την Μακεδονία μας, και δώσαμε
ξεκάθαρη εντολή στην κυβέρνηση να μην παραχωρήσει επ’ουδενί όρω χωρίς
τουλάχιστον, δημοψήφισμα, το όνομά μας) δεν συνέβη απολύτως τίποτα.
Δεν συνέβη απολύτως τίποτα, επειδή προφανώς το κράτος δεν είχε ανάγκη να
στείλει τους παρακρατικούς να δράσουν τότε. Διότι κανείς δεν φανταζόταν το
μέγεθος της εκδήλωσης (όλοι πίστευαν ότι ο ελληνικός λαός θα είχε ξεχάσει
το θέμα της Μακεδονίας μετά 10 χρόνια….).
Απόδειξη του ότι δεν πίστευε κανείς ότι ο ελληνικός λαός θα υπερασπιζόταν
την πατρίδα μας, αποτελεί το γεγονός, ότι κυβέρνηση, αστυνομία και κανάλια,
(με την επιδεικτική ανοχή της αντιπολίτευσης), υποβάθμισαν το
συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης στους μόλις 90.000 συμμετέχοντες,
αισθανόμενοι ευκρινώς σοκ και δέος για τον πραγματικό αριθμό, ενώ
γνώριζαν ότι πήραν μέρος τουλάχιστον 480.000 άνθρωποι.
Στο αντίστοιχο συλλαλητήριο της Αθήνας οι συμμετέχοντες από 1.500.000
κόσμου, υποβαθμίστηκαν σε μόλις 140.000, με την αστυνομία να συνεργεί
στην προπαγάνδα, δίνοντας στην δημοσιότητα εικόνα από κάμερα, με
ξυσμένη ημερομηνία και ώρα…...
(Οι εκτιμήσεις μας για τους αναφερόμενους συνολικούς αριθμούς,
προέρχονται από υπολογισμούς μαθηματικούς, αρμοδίων προσώπων).
Στην Αθήνα επίσης στις 4 Φλεβάρη, με τόσο κόσμο, δεν συνέβη τίποτα,
κανένα έκτροπο, κανένα επεισόδιο, κανένα εμφανές πρόβλημα, παρότι οι ίδιοι
άνθρωποι και σωματεία ήμασταν διοργανωτές και στα 3 συλλαλητήρια.
Μάλιστα δε, είχα καταθέσει όμοια αναφορά στον προϊστάμενο της
Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών, στον κατά τόπο αρμόδιο Αστυνομικό
Διευθυντή, με ίδιες κοινοποιήσεις, οι οποίοι επελήφθησαν αρμοδίως, και
πάντως κανένα χημικό δεν ερρίφθη και τίποτα δεν αμαύρωσε τις μεγαλειώδεις
συγκεντρώσεις.

Βεβαίως τότε δεν είχε ακόμα, υπογραφεί η κατάπτυστη συμφωνία που κατά
τρόπο εφιαλτικό παραδίδει το όνομα της Μακεδονίας μας, που ανοίγει τον
δρόμο για εδαφικές διεκδικήσεις όπως απεικονίζονται στους επίσημους χάρτες
που επί πολλά έτη διδάσκονται στην εκπαίδευση των Σκοπίων και
αποδεικνύουν τις επεκτατικές βλέψεις τους εις βάρος της πατρίδας μας.
3. Για το αποκαλυφθέν παρακρατικό σχέδιο του κράτους εις βάρος ημών και της
υπεράσπισης της Μακεδονίας μας, που προανήγγειλε η εφημερίδα των
συντακτών και ο κ. Πετρόπουλος, αρχισυντάκτης της, προσωπικά, ως
γεγονός με σχέδιο μάλιστα (αποδιδόμενο δήθεν σε εμάς, προκειμένου να
δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα που θα συνέβαιναν σε βάρος μας), , μας
προειδοποίησε ώστε να λάβουμε μέτρα, και ο άλλοτε πράκτορας της ΕΥΠ,
Σάββας Καλεντερίδης, σε 2 άρθρα του στην ιστοσελίδα του.
Τις υποδείξεις του τηρήσαμε περιφρουρώντας την εκδήλωσή μας έναντι των
υποτιθέμενων αναρχικών, αλλά φεύ δεν ήμασταν αποτελεσματικοί. Διότι
περιφρουρούσαμε το συλλαλητήριό μας έναντι ανθρώπων που εργάζονταν ή
συνεργάζονταν για το κράτος. Δηλαδή, έναντι του παρακράτους του ίδιου του
κράτους, και η αστυνομία δεν μας προφύλαξε έναντι των υποτιθέμενων
αναρχικών, αλλά αντίθετα μας καταδίωξε, προπηλάκισε, κατέκλυσε με χημικά
σε μία πρωτοφανή επίθεση εναντίον απλών καθημερινών ανθρώπων, και
μάλιστα πολλών εξ ημών σε ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένων και παιδιών!. Οι
δράστες των δήθεν επεισοδίων, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα ήταν
προφανώς συνεργαζόμενοι με την αστυνομία, αν όχι μέλη αυτής, οι οποίοι
απλώς έδιναν την ελάχιστη αφορμή ώστε να δικαιολογηθεί ασθενικά η
αδιανόητη, πρωτοφανής επίθεσης εναντίον του ελληνικό λαού που
υπερασπιζόταν την Ελλάδα και την Μακεδονία, (η ελάχιστη δυνατή αφορμή
δινόταν με μία πέτρα πχ κάθε τόσο, από απόσταση ως και 20 μέτρων, δεν
υπήρξε ούτε μία μολότωφ, ούτε σε καμία περίπτωση η συνήθης οργανωμένη
επίθεση κουκουλοφόρων με ορυμαγδό αντικειμένων κατά των ΜΑΤ, που
πολεμούν σώμα με σώμα).
Από την πλευρά μας περιφρουρήσαμε το συλλαλητήριο με την δημιουργία
κέντρου επιχειρήσεων σε διαμέρισμα πλησίον του Λευκού Πύργου με
επικεφαλής τον στρατηγό ε.α. κ.Τσιτσιμπίκο, ο οποίος συνεργάστηκε σε
επίπεδο πληροφοριών με τη διεύθυνση επιχειρήσεων της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
4. Πάντως στην αναφορά μας ζητούσα από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας
και τον αστυνομικό διευθυντή να διαταχθούν οι αστυνομικοί να συλλάβουν
τους συγκεκριμένους κουκουλοφόρους που υποδύονται τους αναρχικούς,
προκειμένου να μάθουμε όνομα, επάγγελμα και κράτος-έθνος το οποίο
υπηρετούν, δηλαδή ποιανού κράτους πράκτορες ανήκοντες στην μυστική του
υπηρεσία πολίτες αποτελούν! Γεγονός, που ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΗ ΕΠ’ΟΥΔΕΝΙ,
παρότι τα άτομα δράστες των επεισοδίων ήταν εξαιρετικά λίγα, εμφανώς
διαφορετικά από εμάς (νεαρά, μελαμψά, φορούσαν μαύρα, μαύρα μαντήλια
και κουκκούλες, και έφεραν μικρά σακίδια στην πλάτη με εμφανώς λίγες

πέτρες, διότι φάινονταν στις πλάτες τους σχεδόν άδεια, τόσο που όσοι
βρισκόμασταν κοντά, αναρωτιόμασταν πόσο στημένα είναι όλα αυτά).
Παρά ταύτα ο αστυνομικός διευθυντής δεν είχε λάβει μέτρα, ως ώφειλε,
παρότι γνώριζε τα προαναγγελθέντα και από την αναφορά μας, αλλά και από
την εμπειρία του, δεν είχε τοποθετήσει αστυνομικούς με πολιτικά ανάμεσά
μας, ώστε με σίγουρο, απλό και γρήγορο τρόπο, να συλλάβει αυτά τα άοπλα
ελάχιστα άτομα που δεν θα μπορούσαν καν αντίσταση να φέρουν, ίνα
πληρωθούν τα προαναγγελθέντα…...
1. Και τελικά είχα υπενθυμίσει και επιστήσει την προσοχή στον τρόπο διάλυσης
των γιγάντιων συλλαλητηρίων όλα τα μνημονιακά χρόνια, με διάχυση
μεγάλων ποσοτήτων δακρυγόνων και χημικών, διότι στο συλλαλητήριό μας
θα έρχονταν τόσο ηλικιωμένοι όσο και παιδιά, και δεν έπρεπε να
ταλαιπωρηθούν ούτε από χρήση χημικών, ούτε από σωματικές τους βλάβες,
σχετικές με την εισπνοή χημικών ή ένεκα χρήσης βίας από την αστυνομία,
(πολύ περισσότερο που έγινε αλόγιστη ΣΚΟΠΙΜΗ κατάχρηση ώστε να μην
διανοηθεί κανείς μας ποτέ ξανά να υπερασπιστεί πατρίδα, εκτός και είναι
αποφασισμένος να πληρώσει το συγκεκριμένο τίμημα ή και πολύ χειρότερα
την επόμενη φορά).
2. Τελικά τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι εξ όσων ώφειλαν οι δύο πρώτοι
μηνυόμενοι, έπραξαν τα ακριβώς αντίθετα, εν γνώσει των αποτελεσμάτων των
ενεργειών και εντολών τους, με αποτέλεσμα πολλοί έλληνες πολίτες να
οδηγηθούν μάλιστα στα νοσοκομεία εκ της αλόγιστης και μακράν
προηγούμενων φορών, εξαιρετικά υπερβολικής χρήσης χημικών,
δυσανάλογης προς τον όγκο και την επικινδυνότητα των αστείων δήθεν
επεισοδίων, αλλά ανάρμοστης και προς τον όγκο και την σύνθεση του
κόσμου.
Μάλιστα δε ήταν τόσο υπερβολική και τόσο παράλογη η χρήση των χημικών,
ώστε ακόμα και οι σύνεδροι στο Βελλίδειο που είχαν σπεύσει ως
χειροκροτητές, κλακαδόροι του πρωθυπουργού (για το ποινικό αδίκημα που
διέπραξε εις βάρος της Μακεδονίας ανάμεσα σε άλλα, καθώς με έπαρση
ασύμμετρη της καταστροφής που προκαλεί η παραχώρηση του ονόματός μας
της Μακεδονίας, της εθνότητάς μας και της γλώσσας μας στους άσχετους με
όλα αυτά σλάβους θριαμβολογούσαν), ακόμα και αυτοί δεν μπορούσαν να
αναπνεύσουν και κλαίγανε, για τον λόγο αυτόν δε ο πρωθυπουργός πήγε στο
Βελλίδειο με μία ώρα καθυστέρηση (διότι κάποια στιγμή άλλαξε κατεύθυνση
ο αέρας και τα χημικά πήγαν καταπάνω τους).
Σας προσκομίζω, αποδεικτικά στοιχεία, βίντεο και φωτογραφίες, προσώπων
που επιβεβαιώνουν την δράση της αστυνομίας ως παρακράτους, ή
τουλάχιστον προσώπων που συνεργάζονται στενά με την αστυνομία. Επίσης
δηλώσεις προσώπων που καταθέτουν γνώση εντολής εκτεταμένης χρήσης
χημικών ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ που διαδηλώναμε, και
καθόλου προς αποτροπή επεισοδίων.
Εξάλλου τα επεισόδια που λάμβαναν χώρα, κυρίως, αφορούσαν την ρίψη μίας
και μόνης πέτρας ανά κάποια ώρα (γεγονός ασύνηθες για τους δράστες

επεισοδίων σε διαδηλώσεις), και την με αφορμή αυτήν ρίψη 47 χημικών από
τους αστυνομικούς, καθιστώντας ευκρινές σε όλους εμάς τους παριστάμενους
ότι τα επεισόδια ήταν προσχηματικά. Τελική δε απόδειξη συνιστά το γεγονός,
ότι προσήχθησαν πολλοί διαδηλωτές επειδή παραπονέθηκαν ή φώναξαν ότι
θα δώσουν τα βίντεο που είχαν τραβήξει από τους ενεργούντες ως
παρακράτος αστυνομικούς, στην Εισαγγελία, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ
ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΔΗΘΕΝ ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ, στην πραγματικότητα πράκτορας της
δικής μας ή άλλης μυστικής υπηρεσίας, πάντως ξεκάθαρα υπηρετών ξένα
προς την πατρίδα μας εθνικά συμφέροντα.
Συγκεκριμένα:
1. Συνέντευξη του γενικού γραμματέα ειδικών φρουρών Ευστράτιου

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Μαυροειδάκου, που παραδέχεται ότι υπήρχε εντολή για εκτεταμένη χρήση
χημικών.
Περιγραφή του δικηγόρου Νίκου Καραγιαννακίδη στο facebook, ότι
«μέλη χριστιανικών σωματείων, τα οποία με ενημέρωσαν ότι μία διμοιρία
ΜΑΤ (πάλι από Αθήνα!) σταματούσε διαδηλωτές πολλοί εκ των οποίων...
ανήλικοι, οι οποίοι συμπτωματικά όλοι κρατούσαν ελληνικές σημαίες.
Όποιος δεν είχε ταυτότητα μαζί του, τον "μπουζουριάζανε". Στη συνέχεια
προσήγαγαν -ενήλικους και ανήλικους- στο αστυνομικό μέγαρο, όπου
κλήθηκα να μεταβώ ως δικηγόρος 8 εκ των 29 προσαχθέντων, διότι
υπήρχε αρχικά η άνωθεν εντολή (ΒΛ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ...
ΠΟΛΙΤΗ) η προσχηματική προσαγωγή τους να μετατραπεί σε... σύλληψη
και να τους φορτώσουν τις αλητείες των κουκουλοφόρων, εκ των οποίων
σε κανέναν δεν έγινε σύλληψη! Δεν είχαν παρανομήσει, δεν είχαν
εγκληματήσει, δεν είχαν απειλήσει ζωές, δεν πέταξαν πέτρες για να
χτυπήσουν, δεν κατέστρεψαν περιουσίες, δεν έκαψαν εθνικά σύμβολα, δεν
έβρισαν τα ιερά και τα όσια μας. Έτσι δεν φοβήθηκαν καν την απόδοση
ψευδών κατηγοριών.»
Βίντεο που δείχνουν κάποιους να επιστρέφουν πίσω από τις τάξεις των
δυνάμεων καταστολής!!!!!, χωρίς εμφανή προηγούμενη δραστηριότητα,
που οφείλει ωστόσο να συνδυαστεί με άλλα βίντεο ώστε να προκύψει ο
ρόλος των ατόμων αυτών.
Βίντεο που αποδεικνύει απρόκλητη βία
Μάρτυρα προτείνω να καταθέσει σχετικά τον κ. Νικηφόρο Μπαλτατζή,
για όσα είδε να συμβαίνουν με κλούβα των ΜΑΤ.
.
Η ανεξήγητα αδιανόητη κατάχρηση χημικών είναι εμφανής σε όλα τα
βίντεο, στα οποία μάλιστα προκύπτει, (καθώς επίσης και από πλήθος
μαρτυριών), ότι Τα ΜΑΤ δεν περιορίστηκαν στην απώθηση των δήθεν
ταραξιών, αλλά συνέχισαν να κυνηγούν, όλους εμάς, το πλήθος των
ειρηνικά διαμαρτυρόμενων διαδηλωτών. Προσωπική εμπειρία στην
Νικολάου Γερμανού, απ’όπου μας καταδίωξαν με ορυμαγδό χημικών ως
την Τσιμισκή, μέσω Παύλου Μελά!!!
Το παιδί αυτό μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο μετά από άγριο ξυλοδαρμό
που υπέστη από τα ΜΑΤ. Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής;

Πως είναι δυνατόν Έλληνες αστυνομικοί να δέρνουν με τόσο μίσος
συμπολίτες τους που απλά διαδηλώνουν για την Μακεδονία;
8. Έφτασαν στο απονενοημένο στάδιο, να κυνηγούν και να ρίχνουν επάνω
στον κόσμο χημικά (κάποιοι φαίνονται σε φωτογραφίες να έχει καεί η
μπλούζα τους και να έχουν τραυματιστεί) και να χτυπούν «στο ψαχνό»,
κόσμο που περίμενε στον Λευκό Πύργο, περί ώρα 22.30. Πλήθος
αμέριμνων διαδηλωτών από την επαρχία, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στον
λευκό Πύργο, προκειμένου να μετρηθούν και να αναχωρήσουν για τα
χωριά τους, δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση με δακρυγόνα και γκλοπς, χωρίς
να υπάρχει καν στις τάξεις τους δράστης επεισοδίων…...
9. Η ρίψη χημικών ξεκίνησε από την περιοχή του δημαρχείου Θεσσαλονίκης
όταν "κάποιοι" δήθεν διαδηλωτές έριξαν μπαλόνια με νερό στους άνδρες
των ΜΑΤ. Αυτοί οι "κάποιοι" σύμφωνα με μαρτυρίες προετοιμάστηκαν
στην κάτω πλευρά της ΔΕΘ παρέα με τους άνδρες των ΜΑΤ που
προετοιμάζονταν αστειευόμενοι για εφόρμηση στους διαδηλωτές
(υπάρχουν μάρτυρες). Παρόλο που το μπουγέλο δεν είναι ποινικό
αδίκημα, ήταν εμφανώς το συμφωνημένο σήμα που θα εθεωρείτο η
αφορμή - ΠΡΟΚΛΗΣΗ για μαζική ρίψη χημικών στο αδαές και αθώο
πλήθος των διαδηλωτών που απαρτιζόταν σε μεγάλη έκταση από παιδιά
και ηλικιωμένους.
Ο πρώτος, κύριος αστυνομικός διευθυντής δεν μερίμνησε ώστε να
συλληφθούν τα ελάχιστα πρόσωπα που έκαναν τα επεισόδια, παρότι
υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις προς τούτο με μεγάλη ευκολία να συμβεί
για να μάθουμε επιτέλους, ταυτότητες, εθνικότητα, και κράτους για την
μυστική υπηρεσία του οποίου εργάζονται, και παρότι το είχα ρητά κι
απερίφραστα απαιτήσει, ως έχουσα ευθύνη για τον κόσμο που θα ερχόταν
στο συλλαλητήριο.
Η κυρία Παπακώστα, φέρεται να δηλώνει ότι έγινε εκτεταμένη χρήση
χημικών προκειμένου να μην καεί το Βελλίδειο….
Πότε και πώς υπήρξε απειλή για το Βελλίδειο ή για οποιοδήποτε άλλο
κτίριο; Οι δράστες των επεισοδίων έβαζαν φωτιά σε κάδους απορριμάτων,
προκειμένου να απορροφούν τα χημικά, όπως έλεγαν.
Η ίδια με εντολές της κατηύθυνε την αστυνομία προς την κατάχρηση των
χημικών, για την οποία έχει ευθύνη και ο αστυνομικός διευθυντής, που
έφτανε ως την καταδίωξή μας, ασχέτως των κουκουλοφόρων, που δεν
αποτελούσαν μέρος μας και συχνά δεν βρίσκονταν καν κοντά μας, ώστε
να δικαιολογούνται επιθέσεις των ΜΑΤ εναντίον μας.
Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο ότι οι δράστες των επεισοδίων ήταν
ελάχιστοι τον αριθμό, και καλά εκπαιδευμένοι άντρες των ΜΑΤ, με την
λύσσα που επεδείκνυαν εναντίον μας με χημικά και ξύλο, κάλλιστα και
πολύ εύκολα θα μπορούσαν ντυμένοι με πολιτικά, να τους έχουν
συλλάβει, εάν ο πρώτος μηνυόμενος, είχε μεριμνήσει κατά την αναφορά
μου, και εάν αυτοί αντιτίθεντο πραγματικά στο έργο της αστυνομία και
δεν την βοηθούσαν τελικά εναντίον μας.

Ο κ. Πετρόπουλος, τελούσε σε γνώση του παρακρατικού σχεδίου της
κυβέρνησης, και προετοίμασε τον ελληνικό λαό για όσα θα συνέβαιναν
εναντίον μας, βοηθώντας έτσι την υλοποίηση του σχεδίου, που ο ίδιος
προανήγγειλε, ως κεραυνό εν αιθρία, για γεγονότα που δεν είχαν συμβεί
ποτέ προηγουμένως σε εκδηλώσεις υπεράσπισης της Μακεδονίας, παρά
τον όγκο των δύο προηγούμενων συλλαλητηρίων. Και ω του θαύματος
επαληθεύθηκε!
Το Ιπποκράτειο, νοσήλευσε και έδωσε πρώτες βοήθειες σε πλήθος διαδηλωτών για
την Μακεδονία, τους οποίους μπορείτε να αναζητήσετε από τα επείγοντα της 8 προς
9/9, να ανεύρετε τα στοιχεία τους και να ζητήσετε να καταθέσουν σχετικά.
Επειδή εκ των ως άνω και εξ όσων ζήσαμε, προκύπτει η πλήρωση των
αντικειμενικών υποστάσεων των αδικημάτων, της απρόκλητης βίας, της επικίνδυνης
σωματικής βλάβης, της έκθεσης ανηλίκων και ηλικιωμένων σε κίνδυνο ζωής, της
απόπειρας ανθρωποκτονίας για κάποια λίγα ευτυχώς περιστατικά.
Επιπλέον προκύπτει, ότι παρέβησαν το καθήκον τους με την αλόγιστη χρήση
χημικών, αλλά και με την μη σύλληψη των πρακτόρων που δήθεν ενεργούσαν τα
επεισόδια, οι οποίοι ήταν νεαροί, μελαμψοί, με μαντήλια και ρούχα μαύρα και
ξεχώριζαν ευκρινώς, ήταν δε ελαχιστότατοι.
Αναφορικά με την υπουργό, που ευθύνεται με τις διατάξεις για ηθική αυτουργία σε
όλα τα ως άνω αδικήματα in rem προσδιορισθέντα, πρέπει αυτεπαγγέλτως οι
δικαστικές αρχές να ασκήσουν προκαταρκτική και δίωξη και εναντίον της, διότι
ισχύουν τα κάτωθι:
1. Το άρθρο 86 του Συντάγματος (περί ευθύνης υπουργών) παραβιάζει την αρχή της

ισότητας, άρθρο 4 Σ, που είναι υπέρτερης τυπικής και ουσιαστικής ισχύος
(καθώς και δεν αναθεωρείται σύμφωνα με το άρθρο 110 Σ, 2. Η δικογραφία για
διερεύνηση εσχάτης προδοσίας που έχει ανακοινωθεί στην Βουλή από 24/1/2011
για τα ζητήματα της υπογραφής της δανειακής σύμβασης, για την οποία έκτοτε η
βουλή εσιώπησε, απέδειξε ότι ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΝΑ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΝΤΟΣ, γεγονός το οποίο εξάλλου,
επίσης αδιανόητα 3. Παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, που θέλει
την δικαστική εξουσία να ελέγχει τις άλλες δύο, νομοθετική και εκτελεστική,
χωρίς
τους
απαγορευτικούς
εντελώς
ΤΕΛΙΚΑ,
ΑΠΟΛΥΤΩΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΥΣ περιορισμούς του άρθρου 86, περί σύντομης
αποσβεστικής προσθεσμίας και συντομότατης παραγραφής, οι οποίοι οδηγούν
πάντοτε σε απόλυτο ακαταδίωκτο βουλευτών και υπουργών).
Οι εκτελεστική και νομοθετική εξουσίες, ως σήμερα δρουν εντελώς
ανεξέλεγκτα. Είναι αδιανόητο να διαπράττουν αδικήματα με μοναδικό ελεγκτή
τον εαυτό τους! Ούτε η μακρά παράδοση του Συντάγματός μας ελέγχων και
ελεγχόμενος να συμπίπτουν για τα ζητήματα της κρατικής τους λειτουργίας,
μπορεί ΠΟΤΕ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ, ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΙΔΙΟ

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΦΟΥ ΚΑΤΑΛΥΕΤΑΙ (κατά τα προεκτεθέντα) ΤΟ
ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΟΠΟΊΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ Η ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ!
Το Άρθρο 120 παράγραφος 2 ισχύει και για δικαστές και εισαγγελείς «Ο
σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟ
(μόνον του νόμους που συμφωνούν με αυτό!) ΚΑΙ Η ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων
των Ελλήνων (και των εισαγγελέων αφού οι υπουργοί και οι βουλευτές δεν το
πράττουν, και των δικαστών, και των απλών πολιτών!).
Πέραν του άρθρου 87 βάσει του οποίου οι δικαστές υποχρεούνται να τηρούν
ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ
ΑΥΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ (και ο Νόμος περί ευθύνης υπουργών δεν συμφωνεί,
ούτε κατά τα προεκτεθέντα το άρθρο 86 Σ, με θεμελιώδεις αρχές και μη
αναθεωρητέα άρθρα, άρα υπέρτερης τυπικής ισχύος, του Συντάγματος).
Δηλώνω δε ότι, άμα τη ασκήσει ποινικής δίωξης θα παρασταθώ ως πολιτικώς
ενάγουσα για την υποστήριξη της κατηγορίας για τους δημοσίους υπαλλήλους και για
ποσό 45 ευρώ με επιφύλαξη για άλλα πρόσωπα, για την ηθική βλάβη που μου
προκάλεσαν τα αδικήματα που διέπραξαν εις βάρος των πολιτών, στο συλλαλητήριο
που διοργανώσαμε, αλλά και εναντίον εμού προσωπικά, έναντι όσων, στα πρόσωπα
των οποίων, συγκεκριμενοποιηθεί κατηγορία .

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/9/2018
Η ΜΗΝΥΤΡΙΑ

