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ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ  ΑΝΟΘΕΥΤΟΥ[I] ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  

ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ[II] ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

& 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ[III] ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

& 

ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ[IV] ΚΑΘΩΣ  

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΟΗΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΔΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΩΘΕΙ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ . 

 
I. Του όποιου Ελληνικού Συντάγματος και των άρθρων του, που σέβονται τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών (ΕΣΔΑ). (Προ της εποχής των μνημονίων και των όποιων προδοτικών αναθεωρήσεων του, προ του πρωτοφανούς «βιασμού» του, 
από άρθρα και διατάξεις που αντίκειται στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως της σημερινής εσφαλμένης εφαρμογής των άρθρων 61. 62 και 86 και 
του σχετικού του νόμου ν.3126/2003, περί ευθύνης υπουργών!!!). 
II. Είναι οι νόμοι αυτοί που απορρέουν αποκλειστικά από το Ανόθευτο Ελληνικό Σύνταγμα και από τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και δεν τα 
παραβιάζουν. 
III. Που προτίθεται να δικάσει δίκαια, αμερόληπτα, ελεύθερα, ανεπηρέαστα, βάση των νομίμων νόμων και όχι με νομοθετήματα (π.χ. όπως 
είναι σήμερα στην Ελλάδα, οι συνεχείς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι παράνομες «εγκυκλίους», τα Προεδρικά και βουλευτικά 
διατάγματα εξπρές, που παραβιάζουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το δημόσιο αίσθημα περί δικαίου). 
IV. Είναι το δίκαιο εκείνο που ακολουθεί αποκλειστικά και σέβεται τους νόμιμους νόμους και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με την υπερίσχυση 
των δεύτερων εχόντων και υπερνομοθετική ισχύ, έναντι των πρώτων, όπως ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος της Ελλάδος.  

 

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΑΙΤΗΣΗ 
[2η Αίτηση προς την Επιτροπή Αλήθειας για το Ελληνικό χρέος.] 

(Παρακαλώ πολύ όπως πρωτοκολληθεί και επισήμως και να μας αποσταλλεί ο αριθμός Πρωτόκολλου) 

 
 
Προς: Την Εξεταστική Επιτροπή για τις συνθήκες υπαγωγής της Ελλάδας στο καθεστώς των μνημονίων και 
            Tην Επιτροπή Αλήθειας για το Ελληνικό χρέος και 
            Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 
            Τον Πρωθυπουργό και 
            Την Πρόεδρο της Βουλής και 
            Την Βουλή την Ελλήνων συνολικά (Κοινοποίηση που πρέπει να γίνει με ευθύνη της Προέδρου της Βουλής, σε 
όλο το Σώμα, συμπεριλαμβανομένων της ιδίας και των: Προέδρου της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργού, όλων των 
Υπουργών/Υφυπουργών και το κυβερνητικό σχήμα γενικότερα και όλων των Βουλευτών του κοινοβουλίου). 
 
            Μέγαρο Βουλής 
            100 21 Αθήνα 
και 

Προεδρικό Μέγαρο 
Βασιλέως Γεωργίου Β΄2 
Αθήνα Τ.Κ 100 28 

 
Και επιπροσθέτως: 

           Την Ελληνική Δικαιοσύνη συνολικά και ενιαία, βάση της υποχρέωσης της να προασπίζεται το δίκαιο και τα 
δικαιώματα των Πολιτών, αλλά και της υποχρέωσης των Πολιτών να κρατούν ενήμερη την Δικαιοσύνη, για κάθε 
έκνομη πράξη που τελέστηκε ή που πρόκειται ίσως να τελεστεί και είναι στην γνώση τους. 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf
http://web.archive.org/web/20050930225955/www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E4317264-DB27-42FE-873E-1ECCACABB045/0/GreekGrec.pdf
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26230&Itemid=33
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26230&Itemid=33
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bd686e52
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Από: Μασσέλος Ν. Ιωάννης 
         Ελεύθερος, Ανεξάρτητος, Κυρίαρχος Έλλην Πολίτης 
         Αεροναυπηγός 
         Υποψήφιος Διδάκτορας 
         ΑΔΤ: ΑΙ 615555 
 

         http://iriwolf.blogspot.gr/  
 

         25ης Μαρτίου 7, 
         Πλ. Ν. Σμύρνης, 
         ΤΚ 171 21 , Αθήνα 
 

         Email: qaetos@gmai.com    
         Τηλ. 6946022503 
 
          Και οι συνυπογράφοντες Ενεργοί Πολίτες. 

1. ΧΧΧ (Εδώ μπαίνουν τα ονοματεπώνυμα, οι ΑΔΤ και το που είναι κάτοικοι οι συνυπογράφοντες) 
2. ΧΧΧ 
3. ΧΧΧ 
4. ……. 
5. ΧΧΧ 

 
Αθήνα 23/6/2015 

 

Κυρίες και Κύριοι,  

Πρόσφατα σε μια εκπομπή η Καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου κα. Ζωή Γεωργαντά ανακοίνωσε δημοσίως ότι 
προτεινόμενος μάρτυρας-κλειδί για την επιτροπή λογιστικού έλεγχου του χρέους θα είναι ο κ. Γιώργος Σαρρής, ΑΔΤ 
Ν-067257 (http://diaforos.blogspot.gr/), ο οποίος έχει ερευνήσει όλο το θέμα για το πώς φτάσαμε ως εδώ και το τι 
ακριβώς συμβαίνει, σε μεγάλο βάθος και είναι άριστος γνώστης του θέματος αυτού.  

Μάλιστα, από όσο γνωρίζουμε, στο παρελθόν ο κ. Σαρρής έχει στείλει και ηλεκτρονικά μηνύματα ταχυδρομείου με 
τα περιεχόμενα των ερευνών του στην κα. Σακοράφα, μέσω του συζύγου της, η οποία είχε απαντήσει ότι επιθυμεί 
να προχωρήσει περαιτέρω στα θέματα αυτά και να τα αναδείξει, πράγμα όμως που ουδέποτε συνέβει ... Στο 
προσωπικό του Blog (http://diaforos.blogspot.gr/) ο κ. Σαρρής έχει ανεβάσει πρώτος σοβαρότατα 
αδιαμφισβητήσιμα στοιχεία και δημοσίως τα περισσότερα αποτελέσματα των ερευνών του, ενώ διαθέτει εκτός 
αυτών και νέα στοιχεία. Στοιχεία χρήσιμα και μαθηματικώς τεκμηριωμένα, που καταδεικνύουν ότι η Χώρα μας 
σήμερα βρίσκεται υπό μια γενοκτονική κατοχή, η οποία όμως δεν επιβλήθηκε μόνον από εξωτερικούς παράγοντες, 
αλλά και από συγκεκριμένους διαβρωμένους πολιτικούς, επιχειρηματίες και «εκπροσώπους» διαφόρων 
αμφίβολων συμφερόντων, που σε συνδυασμό με όσους επιβουλευόντουσαν χρόνια τώρα την Ελλάδα, την 
μετέτρεψαν σε προτεκτοράτο τους, υποδουλώνοντας με το πιο ελεεινό τρόπο τον περήφανο Ελληνικό Λαό και 
παραχωρώντας την Εθνική ανεξαρτησία, μάλιστα άνευ όρων, σε χέρια ξένων, φυσικά κατά παράβαση του όρκου 
τους, του Συντάγματος και των νόμων, αλλά και της υποχρέωσης τους σαν «Έλληνες» (Τα ομοιωματικά εδώ, 
δηλώνουν τα αυτονόητα). 

Προσωπικά, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι εκ’ των συνυπογραφόντων, γνωρίζουμε τον κ. Γ. Σαρρή, τον 
Πατριωτισμό του, την καθαρότητα και την ηθικότητα του, αλλά και την εγκυρότητα και αξιοπιστία που έχουν τα 
στοιχεία που διαθέτει. Τόσο ο ίδιος ο κ. Σαρρής, όσο και αρκετοί εκ’ των συνυπογραφόντων έχουμε ήδη προσφύγει 
στην Ελληνική Δικαιοσύνη ως οφείλαμε, σαν ενεργοί και κυρίαρχοι Έλληνες Πολίτες, όπως δε και Συνταγματικά 

http://iriwolf.blogspot.gr/
mailto:qaetos@gmai.com
http://diaforos.blogspot.gr/
http://diaforos.blogspot.gr/
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οριζόμαστε, αλλά και βάση του Άρθρου 120 του Συντάγματος και βάση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχουμε 
καταγγείλει το τι πραγματικά έχει συμβεί και δυστυχώς εξακολουθεί να συμβαίνει στην Χώρα μας1.  

Τα στοιχεία τα οποία διαθέτει ο κ. Σαρρής είναι κυριολεκτικά "καταπέλτης", εφόσον μαθηματικά και 
οικονομοτεχνικά -βασίζονται σε επίσημα έγγραφα- τεκμηριώνουν το τι πραγματικά έγινε. Εμείς που 
συνυπογράφουμε θεωρούμε λοιπόν, όπως και αρκετά εκατομμύρια Έλληνες, ότι η παρουσία του σαν μάρτυρα-
γνώστη των πραγματικών γεγονότων, τουλάχιστον και στις δυο επιτροπές (Στην Εξεταστική Επιτροπή για τις 
συνθήκες υπαγωγής της Ελλάδας στο καθεστώς των μνημονίων και στην Επιτροπή Αλήθειας για το Ελληνικό χρέος) 
είναι επιβεβλημένη και Δημοκρατικά απαραίτητη για την ανάδειξη της αλήθειας. Όλοι οι Έλληνες επιθυμούμε να 
λάμψει η Αλήθεια και να αποκατασταθεί η χαμένη νομιμότητα και η κοινωνική ειρήνη και συνοχή στην Χώρα μας, 
καθώς επίσης  και όσοι Έλληνες Πολίτες γνωρίζουν με στοιχεία, οφείλουν να κληθούν από αυτές τις επιτροπές και 
μάλιστα, γιατί όχι και να αποτελέσουν και αναπόσπαστο κομμάτι αυτών (Σαν μέλη των) - Η Αλήθεια είναι Εθνικό 
χρέος και είναι πάνω από οποιαδήποτε άλλο "χρέος". Επιβάλλεται δε, τα όποια στοιχεία θα κατατεθούν επισήμως 
στις επιτροπές, να μεταδοθούν άμεσα και αυτούσια προς τον Ελληνικό Λαό και ειδικά από το κανάλι της Βουλής, το 
οποίο σε αντίθεση με τα όποια ιδιωτικά κανάλια γνωστών συμφερόντων υπάρχουν, θεσμικά οφείλει να τα 
μεταδώσει αυτολεξεί, ώστε να ενημερωθεί για την Αλήθεια ο Ελληνικός Λαός. 

Με την παρούσα λοιπόν, επισήμως ζητάμε –ξανά-, να κληθεί σαν μάρτυρας-γνώστης των πραγματικών γεγονότων, 
ακόμη  και να συμμετάσχει στις επιτροπές σαν μέλος τους, ο κ. Γεώργιος Σαρρής (ΑΔΤ Ν-067257) και να ληφθεί η 
σχετική με τις Επιτροπές τεκμηριωμένη έρευνά του, πολύ σοβαρά από αυτές. Για τον λόγο αυτό σας επιδίδουμε 
πλέον νομίμως την παρούσα αίτηση μας, μέσω αρμοδίου δικαστικού επιμελητή και καταγγέλλουμε ότι η παρούσα 
σας έχει σταλθεί και στο παρελθόν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά την αγνοήσατε και ουδέποτε την 
πρωτοκολλήσατε ως οφείλατε ενημερώνοντας μας. Θεωρούμε δε, ότι συμπεριφορά σας αυτή, μας έχει προσβάλλει 
σαν ενεργούς Έλληνες Πολίτες, διότι απευθυνόμενοι στον ανώτερο θεσμό του κράτους –την Βουλή- και μάλιστα για 
ένα τόσο Μείζον Εθνικό θέμα, αν μη τι άλλο περιμέναμε μια εμπεριστατωμένη απάντηση από μέρους σας, στο 
αίτημα μας. 

Τεκμηριώνοντας δε τα ανωτέρω λεγόμενα μας, σας παραθέτουμε τα ακριβή στοιχεία της ανωτέρω περιγραφόμενης 
ηλεκτρονικής αποστολής, την ημερομηνία, τον αποστολέα, τον τίτλο και τους παραλήπτες. Email αποστολέα: 
«qaetos@gmail.com» (Μασσέλος Ιωάννης), Ημερομηνία αποστολής: 5 Μαΐου 2015 - 1:45 μ.μ., Τίτλος: «Προς την 
Επιτροπή Αλήθειας για το Ελληνικό χρέος - Βουλή των Ελλήνων.», Emails παραληπτών («Προς» και «Κοιν.»): 
infopar@parliament.gr (Επίσημο Email της Βουλής των Ελλήνων), ΧΧΧ@ΧΧΧ.ΧΧ (Πρωθυπουργός: κ. Αλέξης Τσίπρας) 
, ΧΧΧ@ΧΧΧ.ΧΧ (Υπουργός Άμυνας: κ. Παναγιώτης Καμμένος), ΧΧΧ@ΧΧΧ.ΧΧ (Υπουργός Άμυνας: κ. Παναγιώτης 
Καμμένος) ,  ΧΧΧ@ΧΧΧ.ΧΧ (Το επίσημο Email της Προέδρου της Βουλής κας. Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπως ακριβώς 
δόθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το γραφείο της, όπου τονίστηκε η σημαντικότητα της επικείμενης 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας) , ΧΧΧ@ΧΧΧ.ΧΧ (Ευρωβουλευτής κα. Σοφία Σακοράφα) , ΧΧΧ@ΧΧΧ.ΧΧ (Ευρωβουλευτής 
κα. Σοφία Σακοράφα), ΧΧΧ@ΧΧΧ.ΧΧ (Καθηγήτρια Πανεπιστήμιου κα. Ζώη Γεωργαντά).  

 Σας στέλνουμε λοιπόν σήμερα το παρόν, σε επανάληψη του προηγουμένου αναπάντητου ηλεκτρονικού 
μηνύματος-αίτησης μας και σας ζητούμε το αίτημα μας να πρωτοκολληθεί επισήμως στην Βουλή και στις σχετικές 
Επιτροπές σας, ενώ περιμένουμε να μας αποστείλετε και επισήμως τον αριθμό πρωτοκόλλου του αιτήματος μας. Σε 

                                                            
1 Έτσι, πρόσφατα έγινε μια κίνηση προς την Ελληνική Δικαιοσύνη (Όλα τα στοιχεία για αυτήν είναι διαθέσιμα 
εδώ:http://iriwolf.blogspot.gr/2014/09/blog-post.html) και βάση αυτής κατατέθηκε επισήμως στην Αθήνα και στην 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κα. Ευτέρπη Κουτζαμάνη, από τον πρώτο καταθέτων του εγγράφου κ. Μασσέλο Ιωάννη, 
την 4/11/2014, λαμβάνοντας τον αριθμό 7221 του γενικού πρωτοκόλλου της Εισαγγελίας, «ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Και 
Ανοιχτή Δημόσια Επιστολή προς κάθε Έλληνα Δικαστικό Λειτουργό και προς όλο τον Νομικό κόσμο της Ελλάδας.», ένα 
έγγραφο πλήρως τεκμηριωμένο 208 σελίδων. Το κατατεθειμένο έγγραφο αυτό (ACT_IRI_2014.docx ή ACT_IRI_2014.pdf), 
καθώς και τα παραστατικά κατάθεσης, μπορείτε να τα δείτε, αλλά και να τα κατεβάσετε, από τον ανωτέρω διαδικτυακό 
σύνδεσμο. Ενώ, ένα νέο έγγραφο με νεότερα στοιχεία ετοιμάζεται προκειμένου και αυτό να κατατεθεί στην Δικαιοσύνη (όχι 
του Ελληνικού κράτους, αλλά του «Ελληνικού» προτεκτοράτου) ή οποία παρανόμως και δυστυχώς εφαρμόζοντας μια πάγια 
τακτική που επιβάλλεται εκ’ των άνωθεν, θέτει στα «αρχείο» οτιδήποτε ΔΕΝ μπορεί ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ να αντιμετωπίσει, 
πράττοντας προστατευτικά υπέρ των εκ’ των άνωθεν εντολέων της … http://qaetos.e-designer.gr/IRI/MHNYSH_2015.pdf  
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περίπτωση που το αίτημα μας δεν γίνει για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία δεκτό, περιμένουμε εγγράφως και 
επισήμως, την αιτιολόγηση της απόρριψης του. 

Κλείνοντας, πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι είναι τουλάχιστο εξοργιστικό να μας ενημερώνουν τα κανάλια ότι η 
κα. Κωνσταντοπούλου παρέδωσε κάποιο πόρισμα κάποιας Επιτροπής στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς καν να 
έχουν κληθεί στην Επιτροπή άνθρωποι σαν τον κ. Γιώργο Σαρρή να καταθέσουν, ενώ συνάμα να απαξιώνεται με τον 
χειρότερο τρόπο η επιστολή-αίτηση Ελλήνων Πολιτών προς την Βουλή των Ελλήνων, που υποτίθεται ότι είναι το 
ανώτατο θεσμικό όργανο που ο Έλληνας Πολίτης μπορεί να απευθυνθεί !!! 

Μάλιστα, την στιγμή που η Βουλή έχει ήδη λάβει με τον πιο αρμόδιο και επίσημο τρόπο, το σχετικό διαβιβαστικό , 
υπογεγραμμένο από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χ. Αθανασίου (Επισυνάπτεται παρακάτω – Αρ. Πρωτ. Οικ. 
81027/ 14-10-2014) της σχετικής δικογραφίας, που σχηματίστηκε από την προσφυγή των κ. Γ. Σαρρή , Π. 
Θεοδωρίδη και Μ. Αρβανιτίδη με μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο (επισυνάπτεται και αυτή παρακάτω). 
Επιπροσθέτως, πόσο μάλλον όταν όλα τα κόμματα, ο τότε Πρωθυπουργός, ο τότε Πρόεδρος της Βουλής και ο τότε 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ΟΛΟΙ ενήμεροι για την δικογραφία αυτή, που αφορά τα πρώτα 161 Δις που 
υπεξαιρέθηκαν από τις τράπεζες2. Σαν Έλληνες Πολίτες απαιτούμε, όλες αυτές οι δικογραφίες που διαβιβάζονται 
στην Βουλή να κοινοποιούνται σε όλους τους Βουλευτές, προκειμένου και βάση του κανονισμού της Βουλής να 
βρεθεί έστω και ένας βουλευτής να στηρίζει την δικογραφία και να συλλεχτούν άλλες 29 υπογραφές βουλευτών, 
έτσι ώστε τελικά να συσταθεί Ειδικό Δικαστήριο, διότι τα ζητήματα αυτά είναι Μείζονος Εθνικής σημασίας. 
Δυστυχώς όμως και εάν κρίνουμε από το παρελθόν, που τέτοιες δικογραφίες ήρθαν στη βουλή (π.χ. σαν του Ιατρού 
κ. Αντωνίου3 και όχι μόνον), οι βουλευτές ΔΕΝ έπραξαν τίποτε και ΔΕΝ βρέθηκε ούτε ένας να κινήσει την 
διαδικασία. Θεωρώντας, ότι δεν μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό από τους Έλληνες Πολίτες, το πώς ενόσω οι 
βουλευτές γνώριζαν τόσο σοβαρά θέματα  Μείζονος Εθνικής σημασίας, ΔΕΝ έπραξαν απολύτως τίποτα (ούτε καν 
ένας από αυτούς), ίσως το πρόβλημα να βρίσκεται στο ότι οι ίδιοι δεν ενημερώθηκαν σωστά ή δεν ενημερώθηκαν 
καθόλου για τα θέματα αυτά. Συνεπώς, σαν Ενεργοί Έλληνες Πολίτες, αυτή την φορά απαιτούμε να γίνει σωστά η 
ενημέρωση ΟΛΩΝ των βουλευτών και να παραλάβουν όλοι αντίγραφο του συνόλου της δικογραφίας, με ευθύνη 
της Προέδρου της Βουλής, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής και των νόμων, για την εκκρεμή δικογραφία που 
αναφέρθηκε ανωτέρω (Αρ. Πρωτ. Οικ. 81027/ 14-10-2014), προκειμένου αυτή την φορά, να είναι σίγουρα πλήρως 
ενήμεροι για το περιεχόμενο της και να πράξουν Πατριωτικά και κατά την Συνείδηση τους, όπως οφείλουν. 

Κυρίες και Κύριοι, οι ώρες είναι κρίσιμες. Σπασμωδικές κινήσεις και Εθνο-διχασμός δεν οδηγούν πουθενά, παρά 
μόνον στην καταστροφή …  Προκειμένου να αποφευχθούν αυτά, πρέπει και οφείλετε να αποκαλύψετε πλήρως 
τεκμηριωμένα στον Ελληνικό Λαό, ο οποίος είναι το σημερινό πραγματικό θύμα των όσων έχουν συμβεί στην Χώρα 
μας, ποιοι είναι οι πραγματικά υπεύθυνοι (θύτες) και να βρεθούν άμεσα αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη για τις 
πράξεις τους αυτές. Και για να συμβεί κάτι τέτοιο, απαραίτητο είναι να υπάρχουν αδιαμφισβητήσιμα και 
τεκμηριωμένα στοιχεία, σαν αυτά που διαθέτει ο κ. Σαρρής. Για να προχωρήσει η Ελλάδα και για να επιβιώσει, θα 
πρέπει η εξουσία να έχει πράξει τα όσα οφείλει, προκειμένου ο Λαός να την αποδέχεται και να συνπορεύεται 
ειρηνικά με αυτήν … Μόνον έτσι μπορεί πραγματικά να προχωρήσει αυτή η Χώρα … Και η ευθύνη όλων σας επί 
αυτού είναι τεράστια !!! Λύσεις στα προβλήματα, ακόμη και στα χειρότερα υπάρχουν πάντα, όμως οι λύσεις αυτές 
μπορούν να εφαρμοστούν και να φέρουν το ποθητό αποτέλεσμα, μόνον εάν Λαός και εξουσία έχουν 
αλληλοεμπιστοσύνη και από κοινού το επιθυμούν, αλλιώς πάντα και σε διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσματα 
είναι δυστυχώς αμοιβαίως καταστροφικά …   

                                                            
2 Στο προσωπικό Blog του ο κ. Σαρρής έχει αναρτήσει όλες τις σχετικές κοινοποιήσεις, που αποδεικνύουν ότι ΟΛΟΙ είναι 
ενήμεροι  … http://diaforos.blogspot.gr/2012/06/blog-post_13.html  
3 Δικογραφία στην Βουλή, που έχει ανακοινωθεί επισήμως από βήματος της την 24-11-2011, από τον ΣΤ’ αντιπρόεδρο της 
Βουλής κ. Βαΐτση Αποστολάτο στο 34ο λεπτό της συνεδρίασης (δείτε το σχετικό βίντεο εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=EhxepRQXK-s&feature=player_detailpage%CE%94%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5) , 
έχει μάλιστα, καταγράφει στα πρακτικά της ολομέλειας της Βουλής εκείνη την ημέρα (σελ. 1985, IΓ` Περίοδος, Σύνοδος Γ`, 
Συνεδρίαση ΛΕ` - δείτε τα επίσημα πρακτικά εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-
09f4c564609d/es20111124.pdf). 

http://diaforos.blogspot.gr/2012/06/blog-post_13.html
https://www.youtube.com/watch?v=EhxepRQXK-s&feature=player_detailpage%CE%94%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20111124.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20111124.pdf
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Κύριοι και Κυρίες, ειδικά της συγκυβέρνησης… Η πραγματική «εντολή» που σας έδωσε ο Λαός είναι για Κάθαρση 
και Εθνική αποκατάσταση, είναι για επαναφορά της νομιμότητας και της κοινωνικής ειρήνης, με ταυτόχρονη 
αποκατάσταση του κοινού περί δικαίου αισθήματος των Πολιτών, όλων των Πολιτών, ανεξαρτήτως των 
κομματικών πεποιθήσεων τους … !!!  Οποιαδήποτε, άλλη παράφραση του «μηνύματος» των εκλογών είναι επί 
πονηρού σκοπού και σίγουρα ΔΕΝ υπηρετεί ούτε την Δικαιοσύνη, ούτε την Αλήθεια, ούτε το Έθνος, ούτε το 
Κράτος, αλλά και βασικότερο όλων ΔΕΝ υπηρετεί τους ίδιους τους Πολίτες και ΔΕΝ μπορεί να οδηγήσει σε 
διέξοδο, αλλά μόνον σε επανάληψη του ιδίου «έργου» … !!! 

Τέλος, εάν οι ανωτέρω παραλήπτες δεν είναι οι αρμόδιοι κατά τον νόμο να επιλυφθούν της αιτήσεως μας αυτής, 
παρακαλούμε πολύ να την προωθήσετε αρμοδίως και να μας ενημερώσετε για το ποιος είναι πραγματικά αρμόδιος 
και τελικά την παρέλαβε. 

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και περιμένουμε εμπρόθεσμα την επίσημη απάντηση σας. 

Οι καταγγέλλοντες, διαμαρτυρόμενοι, αναφέροντες και αιτούντες. 

 

 

Μασσέλος Ν. Ιωάννης 
Ελεύθερος, Ανεξάρτητος, Κυρίαρχος Έλλην Πολίτης 
ΑΤ: ΑΙ 615555, κάτοικος Αθηνών. 
 
Και οι λοιποί συνυπογράφοντες Ενεργοί Έλληνες Πολίτες, που συναπαιτούν, εδώ και τώρα, να κληθεί επισήμως 
ο κ. Γεώργιος Σαρρής, με ΑΔΤ Ν-067257, να καταθέσει επισήμως στις Επιτροπές σας και η Πρόεδρος της Βουλής 
κα. Ζ. Κωνσταντοπούλου, να ενημερώσει σωστά και πλήρως, όλους τους βουλευτές για την δικογραφία που 
διαβιβάστηκε στην Βουλή με το πρωτόκολλο υπ’ αριθ’ Οικ. 81027/ 14-10-2014, του τέως Υπουργού Δικαιοσύνης 
κ. Χ. Αθανασίου, επιδίδοντας σε όλους ακριβές αντίγραφο του συνόλου του περιεχομένου της και να τους 
προσκαλέσει να λάβουν θέση επ’ αυτού, εντός των προθεσμιών που ο νόμος και το Σύνταγμα ορίζουν. 

(Ακολουθεί η αναλυτική λίστα με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς δελτίων ταυτότητας, όλων των 
συνυπογραφόντων Πολιτών και επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα με το γνήσιο της υπογραφής τους)  

Α/Α Όνομα Επώνυμο Α.Δ.Τ. 

Κάτοικος  
(τα πλήρη στοιχεία των 
οποίων, βρίσκονται στα 

επισυναπτόμενα 
επίσημα έγγραφα) 

1 ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ 
2 ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ 
3 ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ 
4 ……. ……. ….  ……… ……. 
5 ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ 

 
Συνολικά, ΧΧ συνυπογράφοντες και ΧΧ επισυναπτόμενα σχετικά έγγραφα με το γνήσιο της υπογραφής των. Επίσης, 
επισυνάπτονται ακριβή αντίγραφα από το διαβιβαστικό προς την Βουλή της δικογραφίας Αρ. Πρωτ. Οικ. 81027/ 
14-10-2014 και η σχετική μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο των κ. Γ. Σαρρή , Π. Θεοδωρίδη και Μ. 
Αρβανιτίδη. 

 

Επισυναπτόμενα (Δύο).  
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1) Το διαβιβαστικό προς την Βουλή της δικογραφίας Αρ. Πρωτ. Οικ. 81027/ 14-10-2014 
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2) Η σχετική μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο των κ. Γ. Σαρρή , Π. Θεοδωρίδη και Μ. Αρβανιτίδη. 
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