
Ενώπιον των αρμοδίων αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου με την διαδικασία του κατεπείγοντος προκειμένου 
να ελέγξουν ποινικά και πειθαρχικά τον εγκαλούμενο.

Υπόψιν του κάθε πολίτη καθώς η υπόθεση σχετίζεται άμεσα με τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και 
τις αρμοδιότητες που του παρέχει το Σύνταγμα στις περιπτώσεις όπως ετούτη, όπου ο 
εγκαλούμενος/η /οι συνεργεί άμεσα σε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος.

                                                             ΜΗΝΥΣΗ

Του……………………………του …….………και της………………….κάτοικου 
...............................και με υπ αρ. ταυτότητος................
                                                               ΚΑΤΑ
Του......................................κάτοικο.................................. που υπηρετεί στην ....................... Κάτοχο
του υπ αρ υπηρεσιακής ταυτότητος ................... που εκδόθηκε από την 
......................στις...........................

Κύριοι Αντιεισαγγελείς.
Με την παρούσα μήνυσή μου ΕΓΚΑΛΩ ενώπιόν σας τον εγκαλούμενο και τον καταμηνύω για :
1.Συνεργεία και συγκάλυψη του διαρκούς κακουργήματος της εσχάτης
προδοσίας.
2. Απόπειρα υπόθαλψης στοιχείων που αφορούν το
κακούργημα της εσχάτης προδοσίας.
3. Εχθρική ενέργεια κατά της πατρίδας.
4. Σφετερισμό εξουσίας.
5. Παράβαση καθήκοντος.
6. Κατάχρηση εξουσίας
7. Απιστία προς το Σύνταγμα, το Έθνος, την πατρίδα τους πολίτες και την υπηρεσία.
8. Απόπειρα μόνιμης εγκαθίδρυσης της κατοχής της Χώρας.
9. Συνέργεια σε γενοκτονία των Ελλήνων.
10. Παρεμπόδιση του έργου που το Σύνταγμα όταν καταλύεται, επιβάλει στον κάθε πολίτη προς 
την αποτροπή της κατάλυσής του και προς την επαναφορά στην ομαλή του λειτουργία.
Όλα τα παραπάνω, με δόλο, διότι πρόκειται για υπάλληλο- λειτουργό με αντικείμενο την
διερεύνηση της εφαρμογής η μη του Νόμου και πόσο μάλλον αυτή του Συντάγματος που είναι οι 
θεμελιώδης νόμοι μιας οργανωμένης κοινωνίας.Δηλώνω πολιτικός ενάγων και για τυχόν έξοδα θα 
προβώ στην πληρωμή των όταν η υπόθεση πάει στην έδρα του δικαστηρίου.
Ζητώ:
α) Να ξεκινήσει η διαδικασία του αυτεπάγγελτου και την αυτόφωρη σύλληψή του.
β)Την παραδειγματική τιμωρία του εγκαλούμενου για την παραπάνω ποινικά κολάσιμη πράξη εις 
βάρος μου, εις βάρος του Συντάγματος της πατρίδας και του δημοσίου συμφέροντος.
γ) Την άμεση λύση της υπαλληλικής του σχέσης, την ατιμωτική απόταξή του από το σώμα, την 
ικανοποίηση μου για ηθική βλάβη που υπέστην, το συμβολικό ποσό των 1000 ευρώ με κάθε 
επιφύλαξη, ποσό το οποίο θα χρησιμοποιήσω προς την περάτωση του έργου που το καταλυμένο 
Σύνταγμά μας υποχρεώνει τον κάθε πολίτη να προβεί προς την αποτροπή της κατάλυσής του.
ΔΙΟΤΙ:
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................


