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primeminister@primeminister.gr 

Κοινοποίηση στους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,  

Η παρούσα νομική ειδοποίηση ευθύνης έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί,  

αν κριθεί απαραίτητο, ως αποδεικτικό στοιχείο σε δικαστήριο και έχει σκοπό να 

σας διαφωτίσει και να σας προστατεύσει από την απόδοση αστικής και ποινικής 

ευθύνης σε σχέση με τη δράστηριότητά σας και όλες τις παραλείψεις όσον 

αφορά την λεγόμενη πανδημία SARS-CoV2 και τα μέτρα που έχουν ληφθεί 

/λαμβάνονται παγκοσμίως με στόχο τον έλεγχο της εξάπλωσης και των 

συνεπειών της: 

Σημειώστε: 

1. Δεν υπάρχουν αποδείξεις που να υποστηρίζουν την ύπαρξη ιατρικής 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης "SARS-CoV2". Η πρόληψη και οι θεραπείες για 

συμπτώματα και ασθένεια παρόμοια της γρίπης θα έπρεπε να ήταν διαθέσιμα σε 

όλους τους ασθενείς. Η στέρηση των θεραπειών αυτών από άρρωστα άτομα 

προκαλεί αποφεύξιμη βλάβη. Όταν προσφέρονται αποτελεσματικά μέσα 

πρόληψης και θεραπείας, δεν υπάρχει ανάγκη για παγκόσμια απαγόρευση 

κυκλοφορίας, χρήση μάσκας, καραντίνα, γονιδιακή θεραπεία/εμβόλια mRNA 

κ.λπ. 

2. Ερώτηση: υπάρχουν αποδείξεις ότι ο SARS-CoV2 έχει απομονωθεί και 

τεκμηριωθεί από ανεξάρτητες ομάδες σε παγκόσμιο επίπεδο ; 

3. Τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα εμβόλια/γονιδιακές θεραπείες mRNA 

βρίσκονται σε φάση κλινικών δοκιμών. Είναι πειραματικά. Υπάρχουν αποδείξεις 

ότι σημειώθηκαν σημαντικά ανεπιθύμητα συμβάντα και θάνατος σε όλο τον 

κόσμο και φοβόμαστε ότι οι μακροχρόνιες ανεπιθύμητες επιπτώσεις μπορεί να 

προκαλέσουν σημαντικές βλάβες, τραύματα και απώλειες. 
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4. Οποιοσδήποτε εξαναγκασμός ατόμων να λάβουν γονιδιακές 

θεραπείες/εμβόλια mRNA για τον SARS-CoV2, είτε απευθείας μέσω 

κυβερνητικής νομοθεσίας, είτε έμμεσα μέσω κυβερνητικών, αστυνομικών και 

στρατιωτικών οδηγιών, όπως Διαβατήρια COVID19 ή μέσω αναγκαστικής ένεσης 

ή καταναγκαστικής ένεσης, χωρίς πλήρη, ελεύθερη και ενημερωμένη συναίνεση, 

είναι παράνομος, ανήθικος και αντιδεοντολογικός. Οποιεσδήποτε κυρώσεις για 

μη λήψη της ένεσης/εμβολιασμού, καθώς και μέτρα εξαναγκασμού και 

εφαρμογής αναγκαστικής ή καταναγκαστικής ένεσης/εμβολιασμών, πρέπει να 

σταματήσουν αμέσως. 

5. Η παραβίαση των αναφαίρετων δικαιωμάτων και ελευθεριών μας από τους 

αποκαλούμενους νόμους για την "πανδημία" στερείται λόγου, είναι  

αντισυνταγματική, αντιδημοκρατική, παράνομη, εγκληματική. Είναι πιθανό 

επίσης ότι συνεπάγεται για αυτόν που τους επιβάλει  και αυτούς που τους 

προωθούν ευθύνη για πρόκληση βλάβης, απώλειας ή/και ζημίας. Χρειάζεται να 

σταματήσει αμέσως. Οι μηνύσεις ενδέχεται να προχωρήσουν αμέσως σε σχέση 

με βλάβες που προκλήθηκαν από αναγκαστικές ή/και καταναγκαστικές 

ενέσεις/εμβολιασμούς. Οι παραβίασεις των αναφαίρετων δικαιωμάτων και της 

ελευθερίας μας, όπως η χρήση μάσκας, η κοινωνική αποστασιοποίηση, οι 

ταξιδιωτικοί και εργασιακοί περιορισμοί, οι ενέσεις/εμβολιασμοί, το μικροτσίπ, 

η καραντίνα, η παραμονή σε εσωτερικούς χώρους, είναι παράνομες. 

6. Η άμεση και έμμεση λογοκρισία σχετικά με τον SARS-CoV2 και συναφή 

ζητήματα, είτε με το πρόσχημα του "ελέγχου των γεγονότων", αναληθών ή 

παραπλανητικών αναφορών στα ΜΜΕ, παραλείψεων, σκευωριών, 

αναμφισβήτητων ψευδών και προπαγάνδας από κυβερνήσεις, μέσα 

ενημέρωσης, ιατρούς, ιατρικές/φαρμακευτικές εταιρείες και κάθε άλλο 

συνωμότη, πρέπει να σταματήσει αμέσως ή να αποδεχτούν την πλήρη ευθύνη 

και την υπαιτιότητα για αμέλεια, πρόκληση βλάβης και τραυματισμού σε άνδρες 

και γυναίκες. 

7. Αν διαπιστωθεί ότι οι πράξεις είναι παράνομες και εγκληματικές, τα 

εγκλήματα που διαπράχθηκαν από άτομα, εταιρείες, κυβερνήσεις, οργανισμούς, 

άνδρες και γυναίκες που ενεργούν με οποιονδήποτε ρόλο ή αξίωμα ως προς τις 



παραπάνω δηλώσεις, είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η μη 

συμμόρφωση με την παρούσα Διακήρυξη και  Ειδοποίηση Ευθύνης προς άμεση 

παύση όλων των παράνομων, εγκληματικών πράξεων, εγκλημάτων και 

αδικημάτων κατά ανδρών και γυναικών έως την 15η Μαΐου 2021 δύναται να 

οδηγήσει σε ποινική δίωξη όλων των δραστών, ή/και αστική αγωγή, βάσει του 

Συντάγματος και της ποινικής νομοθεσίας κάθε χώρας, καθώς και της 

Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβάνοντας  

τη συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος εμβολιασμού SARS-CoV2, και όχι 

μόνο. Οι παραβάτες που διαπράττουν παράνομες πράξεις και εγκλήματα 

εναντίον του λαού θα προσαχθούν χωρίς δισταγμό στη δικαιοσύνη. 

8. Απαιτούμε να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για τα ακόλουθα. 

(α) Ο SARS-CoV2 απομονώθηκε επιτυχώς. 

(β) Οι ενέσεις/εμβόλια SARS-CoV2 έχουν ελεγχθεί διεξοδικά, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων.  

(γ) Οι ενέσεις/εμβόλια SARS-CoV2 προστατεύουν από μόλυνση από SARS-CoV2. 

(δ) Οι ενέσεις/εμβολιασμοί SARS-CoV2 δεν προκαλούν περισσότερο βλάβη παρά 

ώφελος, και δεν προκαλούν σημαντικά ανεπιθύμητα συμβάντα, δεν προκαλούν 

σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και δεν προκαλούν θάνατο στους αποδέκτες 

των ενέσεων/εμβολίων. 

(ε) Οι ενέσεις/εμβολιασμός SARS-CoV2 δεν προκάλεσαν ή οδήγησαν σε χιλιάδες 

θανάτους αποδεκτών των ενέσεων/εμβολίου. 

Εάν αποτύχετε, αρνηθείτε ή παραλείψετε να πράξετε αυτό εντός 14 ημερών από 

την ημερομηνία αυτής της ειδοποίησης ευθύνης, θα ληφθεί ως το πρώτο σας 

λάθος. 

9. Σε περίπτωση απουσίας ή/και άρνησης ανταπόκρισής σας και απαντήσεων 

στην παραπάνω παράγραφο 8 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η σιωπή 

σας λαμβάνεται έγκυρα ως συγκατάθεση, συμφωνία και ομολογία. 



(α) Η συνεισφορά και η συμμετοχή σας, είτε άμεσα είτε έμμεσα, συνειδητά ή 

ασυνείδητα, στο πρόγραμμα SARS-CoV2, σας καθιστά συνένοχο σε υπάρχουσα 

και συνεχή πρόκληση  βλάβης, σημαντικών και σοβαρών ανεπιθύμητων 

τραυματισμών/συμβάντων και ακόμη και θανάτων, απωλειών και 

(β) Είστε νομικά και νόμιμα υπεύθυνος και υπαίτιος για τις δικές σας πράξεις, 

καθώς και για τις πράξεις σας σε σύνδεση με άλλους, σχετικά με τα 

προγράμματα ένεσης/εμβολιασμού SARS-CoV2 και περιορισμού της 

κυκλοφορίας, και 

(γ) Κινδυνεύετε να θεωρηθείτε υπεύθυνος εάν δεν αναλάβετε τις κατάλληλες 

ενέργειες για να επιχειρήσετε, να μειώσετε ή να αποτρέψετε βλάβες, 

τραυματισμούς ή/και απώλεια σε άνδρες, γυναίκες, παιδιά, νέες και μέλλουσες 

μητέρες και τα μωρά τους ή τους ανθρώπους . 

(δ) Όλες οι αποζημιώσεις, οι εγγυήσεις, η νομοθεσία και οι προστασίες που σας 

χορηγούνται σε σχέση με ζημίες και βλάβες που προκλήθηκαν σε  κοινούς 

πολίτες, αποδέκτες των εμβολίων SARS-CoV2, αίρωνται και ακυρώνονται και 

αναγνωρίζετε την προσωπική σας ευθύνη, υπαιτιότητα, ευπάθεια και ευθύνη 

λογοδοσίας για κάθε βλαπτώμενο πρόσωπο από εμβολιασμού SARS-CoV2. 

Φυσικά, σε περίπτωση που μας εκφράσετε γραπτώς έγκαιρα, και σίγουρα πριν 

από τις 15 Μαΐου 2021, ότι όλες οι ενέσεις/εμβόλια SARS-CoV2 αποσύρονται και 

όλα τα προγράμματα ένεσης/εμβολιασμού SARS-CoV2 τερματίζονται αμέσως, ότι 

επιθυμείτε κανένα μελλοντικό Sars-CoV2 ή άλλα τέτοια απαίσια προγράμματα 

εμβολιασμού να υιοθετηθούν ή θα δημιουργηθούν από οποιαδήποτε κυβέρνηση 

της Ελλάδας, θα αποσυρθούμε αμέσως από, θα τερματίσουμε και δεν θα 

επιδιώξουμε, οποιαδήποτε δικαστική προσφυγή εναντίον σας. Η απόσυρση των 

δικαστικών διώξεων ισχύει επίσης, εάν εσείς, στο καθορισμένο χρονικό πλαίσιο, 

επιλέξτε να υποστηρίξετε επίσημα αυτήν την έφεση. 

Αναμένουμε ότι αυτή η Ειδοποίηση διευκρινίζει τη διάθεσή μας απέναντι στα 

διάφορα προγράμματα και ατζέντες σας  ένεσης/εμβολιασμού. 

Η ευθύνη αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο πρόσωπό σας, αλλά και στους 

βουλευτές εκείνους που, έχοντας λάβει γνώση των ανωτέρω, εγκρίνουν με τυχόν 



ψήφο τους στο μέλλον την άμεση ή έμμεση (π.χ. πιστοποιητικά εμβολιασμού, 

κλπ) υποχρεωτικότητα του εμβολίου, ή οποιασδήποτε ιατρικής πράξης, ως 

προϋπόθεσης της άσκησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. 

Λάβετε Ειδοποίηση ότι έχετε προειδοποιηθεί  αρκούντως και δικαίως. 

Qui  non obstat quod obstare potest facere videtur 


