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Κοινοποίηση Γ.Ν.Χαλκίδος
Χαλκίδα 27/9/2018

Με την κατηγορία της κατ'εξακολούθησιν διάπραξης εγκλήματος μου
ενεχειρίσθη κλητήριο θέσπισμα της εισαγγελίας Χαλκίδας 1350/2018 που με παραπέμπει
σε δίκη στις 3-7-019.
Αντιπαρέρχομαι προς το παρόν το κατασκευασμένο επίδικο περιεχόμενο όπως
και την διαδικασία « επίδοσης». Προκαλεί όμως εντύπωση η ολιγωρία αυτών των
αρχών όπως και ο ανεξήγητος ετεροχρονισμός της εκδίκασης. Ενώ δηλαδή επίσημα το
έγκλημα καταλογίζεται από το 2010 (β ανακρ. Πρωτοδικείο) η εκδίκασή του
μεταφέρεται στο 2019 , έτος που συμπίπτει με τον χρόνο συνταξιοδότησής μου και ότι
αυτό συνεπάγεται. Με δεδομένη δε την εμπειρία μου από ανάλογες περιπτώσεις εν
ακαρεί κινητικότητας των ιδίων αρχών με αυθημερόν συνεδριάσεις διοικητικών οργάνων
ή και με διαδικασίες κατεπείγοντος εκδόσεις αποφάσεων κατά τεκμήριο συγκάλυψης
ποινικών, εγείρονται πολλά ερωτήματα.
Ανεξάρτητως όμως όλων αυτών η κατηγορία στηρίζεται σε ξένη - ιουδαϊκή
νομοθεσία. Δεν με αφορά ως Έλληνα. Με αφορά όμως η βαρβαρική σύνταξις του
θεσπίσματος που κακοποιεί τη γλώσσα μου. Η αλλοίωση της σημασίας μιας λέξης
συνιστά απόπειρα αλλοίωσης της σκέψης. Είναι Υβρις. Πολλώ δε μάλλον όταν
εκπορεύεται από Αρχή. Ακόμα και αν αυτή η αρχή καταπατά τις συνταγματικές μας
ελευθερίες, αρνούμενη μεταξύ άλλων να ασκήσει τα προβλεπόμενα σε βάρος όλων
εκείνων των κρατικών οργάνων που διαχρονικά εναλλάσσονται στο Κοινοβούλιο ως
νομοθετικό σώμα ενώ πρόκειται για αλλογενείς πράκτορες με παραποιημένα στοιχεία
ταυτότητας που θεσμοθετούν προμελετημένα τους όρους υποδούλωσης μας σε
υπερεθνική δύναμη (η αρχή αυτή τους αποκαλεί Εταίρους ή Θεσμούς). Αυτοί κάνουν
κάθε διαστροφική τους επινόηση νόμους του Κράτους. Από τους Μνημονιακούς, που
αρπάζουν τον φυσικό μας πλούτο με σολωμονική και νομικιστικες σοφιστείες π.χ ,
ενφια, αντικειμενικά κριτήρια,αποποίηση κληρονομιάς κ.λ.π για να τον μεταφέρουν στις
δικές τους χώρες
και
μέχρι και τους νόμους Γαβρόγλου περί σεξουαλικών
προσανατολισμών και έμφυλων ταυτοτήτων σε μαθητές σχολείων με προφανείς
γενοκτόνους προθέσεις ή προθέσεις διαφθοράς ανηλίκων την ώρα που οι συμμορίες
τους παραδίδουν τις εθνικές μας ταυτότητες σε κομητατζήδες σκοπιανούς που τις
παραλαμβάνουν όχι ως ληρούντες γύφτοι που το 4δαν κληρονόμοι Αρχαίων βασιλικών
οίκων ή απόγονοι του Κατηραμένου Όφη αλλά ως κακόβουλος ορδή που εποφθαλμιά,
ενθαρρυνόμενη από τρίτους, κτήσεις γειτονικής επικράτειας. Και μέχρι το πρόσφατο
προεδρικό Διάταγμα 27-06-18 περί Εποικισμού γης ή Ελληνικών πόλεων από
Ισλαμιστές. Ή ότι έχει απομείνει σε μια χώρα που την καταπατούν οργανωμένα
επιχειρηματικά συμφέροντα, την ξεχερσώνουν τη βομβαρδίζουν ή την ρυπαίνουν ή την
πυρπολούν προσπαθώντας να καταστρέψουν τις υποδομές της .
Αυτοί οι ίδιοι είναι που ανελάμβαναν ύστερα εργολαβικά την επικερδή
ανασυγκρότηση αυτών πόλεων που ισοπέδωναν και του περιβάλλοντος, εγκλωβίζοντας
τους κατοίκους σε νεόδμητες πόλεις κλουβιά χωρίς μνήμη-πρόσωπο, έξοδο διαφυγής ή
σχέδιο κινδύνου. Η αλλοίωσις του περιβάλλοντος συνιστά αλλοίωση του ψυχισμού .
Συνήγορος όλων αυτών που διεκδίκησαν και επέτυχαν αποχαρακτηρισμούς δημοσίων
εκτάσεων και εκποίηση γης είναι το ίδιο άτομο που υπογράφει σήμερα ως Πρόεδρος της
Δημοκρατίας τον επίσημο Εποικισμό(ήδη έχουν παραδοθεί σε πολυεθνικούς πληθυσμούς

κατασχεμένες εκτάσεις στην Βοιωτία) με εμπλεκόμενους, εκτός από τον τέως πρόεδρο
του ΣΤΕ , Πικραμμένο, τους πράκτορες που συνέταξαν στο Λονδίνο το συμφωνητικό
που υπέγραψαν οι ΤΣΙΠΡΕΣ και οι εταίροι τους στις Πρέσπες , Παμπούκης και Ροζάκης.
Τα ίδια αλλογενή και αλλόθρησκα αποβράσματα που είχαν υπογράψει και το 1824 στο
Λονδίνο τα λεγόμενα « επαναστατικά ομόλογα», όπως και το της διαθρησκειακής
παιδείας βδέλυγμα που μετείχε ως μέλος διοικητικών συμβουλίων στα «κοινωφελή»
αυτά Ιδρύματα με την απροκάλυπτα αντεθνική δράση εμπλέκονται σε επίσημες
στρατιωτικές άσκησεις μέσα στο ΓΕΣ όπως και στην διακίνηση ετοιμοπόλεμων
λαθρομεταναστών που αποβιβάζουν οι οργανώσεις τους σε λιμάνια ή σε ιστορικές ακτές
που τους έχουν παραχωρηθεί . Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Μαϊου του 2016 το Σ.τ.Ε
απέρριψε προσφυγές κατοίκων κρίνοντας πως οι παραχωρήσεις μικρών λιμένων
αιγιαλών ή ιστορικών εκτάσεων(Μαραθώνας, Θερμοπύλες), σε επιχειρηματικά
συμφέροντα
αποσκοπούν
στην
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.
Αναφορικά με το Ν. περί Ναρκωτικών , που μου καταμαρτυρούνται παραβάσεις,
τα δημοσιεύματα και μόνο του Τύπου θα ήταν υπέρ αρκετά για να καταδείξουν την
αθλιότητα αυτής της καταγγελίας. Στη δεκαετία του 80’ σε όλη τη χώρα κατεγράφησαν
πέντε θάνατοι από Ηρωίνη. Σε αντίστοιχο χρόνο σήμερα σε ένα μικρό μόνο χωριό της
Β.Εύβοιας κατέληξαν εννέα νέοι άνθρωποι από ναρκωτικά. Προδιαγεγραμμένοι και
αυτοί από την πανουργία του Ιουδαίου Νομοθέτη , ως επί σφαγήν ομηρίαν, παραίτηση ,
εκπόρνευση, σταύρωση. Μη δυνάμενοι φυγείν, δια βίου, και μη μετελαμβανόμενοι ουδέ
ύπνου άνευ παραμυθίας ή μείξης ουσιών, Σε βάρος αυτών και των οικογενειών τους
περιελίσσεται η μεθοδία της πλάνης , αυτού του νόμου, των τροπολογιών του φαίνεσθαι
και του πράττειν ως εάν. Ενώ στα διακόσια βήματα από τα δικαστήρια ή την ασφάλεια
Χαλκίδος,Ή ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ, ο πωλών τοις μετρητοίς Ελληνόφωνος (κατ'ανάθεσιν ή
απονομήν ιθέως γένους) ή αλβανός «ατύπως εισελθών» επιδίδονται ανεμπόδιστα στο
δημόσιο καθήκον τους, χωρίς ουδέποτε αυτοί να καθίστανται ποινικά ορατοί , πλην
εκτάκτων προσαγωγών « γ ι α ξεκάρφ ω μα», ή διαλανθανόντων συλλήψεων. Στις
χιλιάδες πραγματογνωμοσύνες που διενεργήσαμε στην υπηρεσία μας ουδεμία εκτός από
την επίδικον δεν αφορούσε ναρκέμπορα, αλλά και σ'αυτή την ΜΟΝΑΔΙΚΗ περίπτωση
παρελείποντο ουσιώδη στοιχεία για άγνωστους προς ημάς λόγους που εκείνοι (οι
δικαστές) γνωρίζουν, κρίνουν και αποφαίνονται. Δηλαδή την βίαιη επιβολή σε τρίτους
της των ιδίων εκούσιας συμμόρφωσης σε παράνομες εντολές ή παραγγέλματα. Και δεν
εννοώ απαραίτητα οικονομικά από τα παραπήγματα μεταπώλησης αέρα ή τους
μεταπράττες ιδιοποίησης και νομής φυσικών πόρων ή της εκχώρησης εδαφών με
υπογραφές και προπόσεις μεταξύ υπόδικων προέδρων. Εννοώ την ολοκληρωτική
επίθεση που δέχεται ο Ελληνισμός και ο,τι συγκροτεί ή συνέχει την ιστορική του
διαδρομή εν μέσω αιώνων , ως κοινότητας με δεσμούς αίματος , κοινών αγώνων, κοινή
μοίρα , γλώσσα, παραδόσεις, συλλογική μνήμη , κοινά συναισθήματα και κυρίως
ΠΙΣΤΗ. Γιατί Έθνος είναι πρώτα απ’ όλα πνευματική πραγματικότητα .
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΣΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΟΥΝ,
παραβιάζοντας θεμελιώδεις αρχές του νοήμονος λόγου ( αρχή της ήσσονος
προσπάθειας - κατάργηση αριστείας, αρχαίων-λατινικών και αντικατάστασής τους
από την ηθική του ίαΐτε ηεννβ, των κομπιούτερ και του ΓαεεθοοΚ, προσβλέποντας
στην καθολική επικράτηση των μέτριων, των δούλων η των τρωκτικών του
διαδικτύου.
Εκεί αποβλέπουν οι βίαιες
συναρθρώσεις αντιφατικών εννοιών σε
δικαστικές αποφάσεις, διατυπωμένες ως ετυμηγορία κύρους με αρχαιοπρεπείς
ελληνηκούρες, όπως και οι αποστολές εγκυκλίων ελληνόφωνων ταγιέρ με
υποδείξεις, συμπεριφορών, περπατησιάς ή εκφράσεων πολιτικής ορθότητος σε
Έλληνες, συγχέοντας ενίοτε χριστιανικές γιορτές με θρησκευτικές εκδηλώσεις
αλλόθρησκων όπως συγχέουν την διεκπεραίωση μιας απλής διοικητικής πράξης

(χορήγηση υπηκοότητας), με την απονομή ιθαγένειας σε Τζιχαντιστές ως δώρο
Χριστούγεννων από αλληλέγγυους δικαστικούς λειτουργούς · Για αυτό και ο
συνγχρωτισμός πρακτόρων με τενεκεδένιους ΟΥΚΑΔΕΣ του ΓΕΕΘΑ του ΓΕΣ και
του Λιμενικού Σώματος που φωτογραφίζονται με παρασημοφορημένους
μαουνιέρηδες ή δουλέμπορους ή αστράτευτους Υπουργούς Αμύνης μέσα στο Γενικό
Επιτελείο, σαν στο σπίτι τους.
Αυτή είναι η εφιαλτική πραγματικότητα που διαμορφώνει η νέα τάξη
πραγμάτων. Αυτοί είναι οι πραγματικοί νομοθέτες. Όμως σύμφωνα με αυτούς τους
νόμους, πουλάς αέρα, προπαγάνδα ή ΤΡΟΜΟ όσο έχεις τον πελάτη σίγουρο.
Στημένο στις ουρές έξω από τα παραμάγαζα του γύφτου σαν διακονιάρη για να
αγοράσει φύκια, φούμαρα ή “τραπεζικά προϊόντα” για να αποπληρώσει
πραγματικές ή φανταστικές οφειλές. Αν όμως άξαφνα μπατάρει το υποζύγιο. Δεν
υπάρξει ζήτηση. Μουλαρώσει. Στηλώσει τα πόδια. Κάνει στάση ο πελάτης.
Άρνηση. ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. Χρειάζεται μήπως παλικαριά του Όλυμπου ή της
Όσσας για να κλείσει την ταμειακή ή απαιτείται βιβλιογραφία, ιστορικές πηγές ή
μήπως εξουσιοδότηση από αυτές τις αρχές που σε ποδοπατούν, σε εκβιάζουν, σε
δολοφονούν ή σε φορτώνουν βάρη σαν γαϊδούρι μέχρι να σου βγει η ψυχή, την ώρα
που ο βασανιστής διαμελίζει την χώρα σου.
Ή μήπως οφείλεις απολογιά στον μισητό αλήτη και στην συμμορία του, που
κατάργησαν πραξικοπηματικά την λαϊκή κυριαρχία όπως εκφράστηκε το βράδυ
της 5/7/2015 ,μετατρέποντας πραξικοπηματικά το ΟΧΙ του Ελληνικού Λαού σε ΝΑΙ
χωρίς καμία συνέπεια. Και χωρίς καμία αντίδραση από τις αρχές ή την ακαδημαϊκή
κοινότητα.
ΟΠΟΙΟΣ επιχειρεί με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του
Κράτους να καταλύσει το πολίτευμα ή θεμελιώδεις αρχές τιμωρείται με ισόβια
κάθειρξη (άρθρο 134 Π.Κ).
Όσον με αφορά προσωπικά Τριανταφύλλου Δημ. του Ιωάννου το όνομά μου.
Με αυτό υπογράφω. Απαρέγκλιτα. Και δεν έχει κανένας το δικαίωμα να αλλοιώσει.
Και η ιδιότητά μου δεν είναι ούτε “τυγχάνων Ψυχίατρος”, ούτε Ιατρός Κέντρου
Ψυχικής Υγείας ούτε Μ.Κ.Ο. Κατανοώ ωστόσο την σύγχυση σας ή
την
εκ’παραδρομής ή θεσμικής ανωριμότητος αστοχία, όταν καλούνται μέσα στην
Εισαγγελία “κατ’ιδίαν” συναδέλφοι που ανήκουν στο Τομέα που είμαι υπεύθυνος,
χωρίς να ενημερωθώ ούτε εγώ ούτε τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Η μήπως όχι;
Σχετικά με την επίδικο κατηγορία ότι δηλαδή δυσχέρανα την πρόοδο της
ανακριτικής διαδικασίας ενώ υπήρχε ναρκέμπορας προσωρινώς κρατούμενος. Εκ
«παραδρομής» παρελείποντο δευτερεύοντα στοιχεία της δικογραφίας, ημέρα
σύλληψης, το είδος και ή ακριβής ποσότης των ναρκωτικών, ο τόπος κράτησής του
και κυρίως ο διαμεσολαβήσας χρόνος από της σύλληψής του μέχρι την προσαγωγή
του για την διενέργεια της αιτηθείσας πραγματογνωμοσύνης. Ή μήπως προσήλθεν
προσαχθείς αφ’ εαυτού, δίκην αναξιοπαθούντος, καταχραστού δημοσίου χρήματος
προς πιστοποίησην της αναπηρίας του στα ΚΕΠΑ ή ως ο έτερος Αλβανός δωρητής
φιλανθρωπικών σωματείων του Βαρδινογιάννη ή του Λάτση που το δικαστήριό σας
έκανε δεκτό το αίτημα αποφυλάκισης των 256 εκατομμυρίων. Λεπτομέρειες που
κρατούνται ως επτασφράγιστα μυστικά από τους Ηρακλειδείς των εισαγγελικών
αρχών του Ευρίπου, από φόβο μην διαρρεύσουν στον ΕΧΘΡΟ ΛΑΟ.
Όλες αυτές όμως οι διαχρονικά επαναλαμβανόμενες παράδοξες συμπεριφορές
αποτιμώμενες ως συγκυρία εξισορρόπησης ενός πλέγματος νόμων και διατάξεων ή
παραγραφών, νομιμοποήσεων, κακοδικίας, δικαστικής πλάνης, χάλκευσης
στοιχείων, Βυζαντινισμών η αθέμιτων παρεμβάσεων της Εισαγγελίας Αρείου
Πάγου(χθεσινή απόπειρα επιβράδυνσης του πορίσματος για τη φονική πυρκαγιά στο
Μάτι) ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ποιοί πραγματικά δικάζουν, ποιοι νομοθετούν και ποιοι
υλοποιούν την δρομολογημένη από αιώνες προγραφή του εχθρού λαού. Και όλα τα
νομικίστικα παπατζηλίκια και τα φούμαρα που διακινούνται ως νόμοι του κράτους

ή ως ετυμηγορίες ανώτατων θεσμικών οργάνων είναι καθαρή απάτη που προσπαθεί
να επιβάλλει ως πολιτική ορθότητα η προπαγάνδα των ΜΜΕ πουκατέχουν οι ίδιοι
οι νταβατζήδες, οι λαθρέμποροι και οι έμποροι ναρκωτικών. Διανύουμε μέρες
ΣΦΑΓΕΙΟΥ. Αν θέλουμε να επιβιώσουμε πρέπει να αφαιρέσουμε ΣΗΜΕΡΑ-ΧΘΕΣ
κάθε δικαιοδοσία από όλα αυτά τα παραπήγματα της Δημόσιας διοίκησης που τα
διαπερνά απαρέγκλιτα το ίδιο δομικό αρχι-ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ υλικό συμπαγούς και
αδιαπέραστου μορφώματος που χαρακτηρίζει όλα τα τα ιερατεία, τις κάστες, τις
σέχτες, τους κομματικούς σχηματισμούς και κυρίως τη ΑΥΤΗ τη δικαιοσύνη που
εσείς εκπροσωπείτε, και που είναι μία φασιστική μαρξιστική αρχή που λέγεται
δημοκρατικός συγκεντρωτισμός. Νόμος σήμερα και σε όλους τους επιγενόμενους
αιώνες μέχρις να ξαναπάρουμε την χώρα μας πίσω που θα τη πάρουμε γιατί εμείς
δεν προκαλέσαμε ούτε επιτεθήκαμε, είναι ο κάθε ένας Έλληνας ξεχωριστά και χωρίς
καμία εξουσιοδότηση από κανέναν.
Συνοψίζοντας. Γέγραπται. Αρθρον 20 Π.Κ. Αποκλείεται ο άδικος
χαρακτήρας ΠΡΑΞΗΣ, όταν αυτή αποτελεί άσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση
καθήκοντος προϋποθέσεις θεμιτής αυτοδικίας άρθρο 282 ΑΚ, όταν αναγκάζεται ο
πολίτης να ενεργήσει με αυτό τον τρόπο).Αυτό ορίζει η ελληνική δικαιοσύνη και οι
νόμοι μόνον εκείνων που οφείλουμε στα ρήματα πειθόμενοι να υπακούμε.
Αν αυτό δεν γίνει πράξη ΣΗΜΕΡΑ-ΧΘΕΣ στο ΜΕΛΛΟΝ κάθε απόπειρα
επανάστασης θα είναι ανέφικτη ελλείψει γλωσσικού υλικού να αρθρωθεί
αντίλογος«Ο ΕΟΚ ΟΕ ΟΚΛΥΕΕΤ».
Διά την αντιγραφήν Δ. Τριανταφύλλου

