ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Ανοίγουν
όλοι οι φάκελοι καταγραφής
κρουσμάτων κορωνοϊού
Στην Εισαγγελία πρωτοδικείου Αθηνών υποβλήθηκε μηνυτήρια
αναφορά από τον δικηγόρο Νίκο Αντωνιάδη προκειμένου να
ερευνηθούν όλα τα στοιχεία και αυτά των ιατρικών φακέλων που
αφορούν την καταγραφή κρουσμάτων κορωνοϊού.

“κ. Εισαγγελέα,

Είναι βέβαιον πως έχετε βιώσει στο οικογενειακό ή κοινωνικό
περιβάλλον σας τις δραματικές επιπτώσεις του lock down. Έχετε
τη δύναμη, την εξουσία αλλά και το καθήκον, να αναζητήσετε και
να βρείτε τις απαντήσεις που περιμένει ελληνικός λαός, για να
μάθει επιτέλους εάν για όλο αυτό το κακό που συνέβη υπάρχουν
υπεύθυνοι. Εάν υπάρχουν ένοχοι. Είστε το τελευταίο καταφύγιο
του Έλληνα Πολίτη”

ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΩΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ
ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΙ ΘΑ ΡΙΞΟΥΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΤΣΙΟΔΡΑΣ: ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΘΑΙΝΕ ΑΠΟ Η ΜΕ COVID
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΤΑΝ ΟΤΙ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΑΠΟ COVID
ΤΣΙΟΔΡΑΣ: ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΝΙΧΝΕΥΑΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΑΜΕ

ΟΤΙ ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ
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Προς: κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Κοινοποίηση: κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Νικολάου Αντωνιάδη, Δικηγόρου Αθηνών, Α.Μ. Δ.Σ.Α. 17494,
κατοίκου Αθηνών, οδός Ματρώζου 2 & Πιπεροπούλου.

ΚΑΤΑ

Παντός υπευθύνου του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος
“ΣΩΤΗΡΙΑ”, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 153 – Αθήνα.

“ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ & ΘΑΝΑΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19”

______________________________________________

κ. Εισαγγελέα,

Στο πλαίσιο της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης του
Covid-19, η κυβέρνηση έλαβε την απόφαση για το γνωστό lock
down στη χώρα. Η απόφαση αυτή είχε δραματικές οικονομικές
επιπτώσεις για τη χώρα και για τους Έλληνες πολίτες, ενώ
περιόρισε εξίσου δραματικά τις συνταγματικά κατοχυρωμένες
ατομικές μας ελευθερίες.

Η ανωτέρω απόφαση στηρίχθηκε στα δεδομένα της μεγάλης
μεταδοτικότητας και της υψηλής επικινδυνότητας του νέου
κορωνοϊού, για την υγεία και τη ζωή των πολιτών.

Προκειμένου να δικαιολογηθεί η απόφαση αυτή και κυρίως για να
διατηρηθεί το επαχθές μέτρο του lock down, η κυβέρνηση και η
συσταθείσα επιτροπή των εμπειρογνωμώνων, με επικεφαλής τον
καθηγητή λοιμωξιολόγο Σωτήριο Τσιόδρα, επικαλούντο σε
καθημερινή βάση, μέσω της ενημέρωσης του κοινού από τον
εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, στη θέση του οποίου η
κυβέρνηση όρισε τον κ. Τσιόδρα, τον αριθμό των κρουσμάτων, των
νοσηλειών και των θανάτων από τον Covid-19.

Είναι προφανές ότι εάν δεν υπήρχαν κρούσματα, νοσηλείες και
θάνατοι από τον Covid-19, δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί το
lock down, κυρίως δε η παράτασή του.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι διάχυτη η αμφισβήτηση του
παραπάνω αριθμού. Είναι διάχυτη δηλαδή η εντύπωση που έχει
δημιουργηθεί σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού ότι ο πραγματικός
αριθμός των κρουσμάτων, νοσηλειών και θανάτων, υπολείπεται
κατά πολύ των ανακοινωθέντων από την κυβέρνηση και τον κ.
Τσιόρδα αριθμών. Η αμφισβήτηση αυτή τείνει να λάβει παγκόσμιες
πλέον διαστάσεις. Ήδη π.χ. τις τελευταίες ημέρες, μείζον θέμα
δημιουργήθηκε στην Ιταλική Βουλή.

Ήδη, προ ολίγων εβδομάδων, ο κ. Τσιόρδας ομολόγησε, σε μία εκ
των καθιερωμένων ενημερώσεων του κοινού, ότι θάνατοι ανθρώπων
που απεβίωσαν εξαιτίας διαφορετικών, υποκείμενων νοσημάτων
(καρκίνοι, καρδιολογικές παθήσεις κ.ά), καταγράφονταν ως
θάνατοι με αιτία τον Covid-19. Μάλιστα, σε μία αποστροφή του
λόγου του, είπε χαρακτηριστικά ότι πιστεύει ότι “έκαναν καλά”.
Πιστεύει. Δεν είναι σίγουρος.

Είναι γνωστό ότι τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό,
πληθαίνουν οι αντιδράσεις πολύ μεγάλου αριθμού σοβαρών,
καταξιωμένων και εγνωσμένου κύρους επιστημόνων, για τη
“χρέωση” αυτών των θανάτων στον Covid-19. Είναι απολύτως
ξεκάθαρο ότι η καταγραφή αυτών των θανάτων ως θανάτων από τον
Covid-19 κατέτεινε εν τέλει στη διατήρηση του κλίματος φόβου
και πανικού των πολιτών και “δικαιολόγησε” τη διατήρηση του
lock down, δραματοποιώντας τις επιπτώσεις του στην οικονομία
της χώρας.

Καθοριστικό ρόλο στην τρομοκράτηση των πολιτών και στη
“δικαιολόγηση” και “νομιμοποίηση” της παράτασης του lock down,
έπαιξαν οι αριθμοί των κρουσμάτων και των νοσηλειών.

Προ ολίγων ημερών έλαβα στην εφαρμογή Messenger του μέσου
κοινωνικής δικτύωσης Facebook, στο οποίο διατηρώ λογαριασμό με
στοιχεία χρήστη “Νίκος Αντωνιάδης”, μήνυμα από άλλον χρήστη,
στο οποίο επισυνάπτετο κοινοποιηθείσα την 19.6.2020 ανάρτηση
μέλους του Facebook, το οποίο είχε προβεί σε πολύ σοβαρή
επώνυμη καταγγελία. Ειδικότερα, το μέλος του Facebook Γιάννα
Γιδοπούλου, αναρτώντας το εισιτήριο του πατέρα της, Αθανασίου
Γιδόπουλου, στο νοσοκομείο “ΣΩΤΗΡΙΑ”, εξέθετε ότι ο πατέρας
της εισήχθη λόγω καρκίνου, αλλά στο εισιτήριο, το οποίο είναι
βεβαίως ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ, είχε βεβαιωθεί ψευδώς ότι εισήχθη
λόγω Covid-19, και ότι η διάγνωση αυτή μάλιστα προέκυψε (δήθεν
προέκυψε, κατά την καταγγέλλουσα) μετά από τεστ σε διαγνωστικό

εργαστήριο, εκτός δηλαδή του νοσοκομείου “ΣΩΤΗΡΙΑ” και προ της
εισαγωγής του κ. Γιδόπουλου σ’ αυτό, ώστε να εμφανίζεται
ξεκάθαρα ότι η εισαγωγή γίνεται λόγω Covid-19.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της η κ. Γιδοπούλου καταγγέλλει
δημόσια επί λέξει:

“ΕΛΕΟΣ!!!!! Η απόλυτη αηδία και Ψέμα! – Εισαγωγή κάναμε λόγω
καρκίνου, βγήκαμε, εξιτήριο δεν πήραμε, και διαβάζω ότι μπήκε
λόγω covid – Λυπάμαι γιατί μας δουλεύουν – Ντροπή, πόσα
περιστατικά είναι βαπτισμένα COVID????”.

Σύμφωνα με την καταγγελία αυτή, ο αρμόδιος υπάλληλος του
νοσοκομείου “ΣΩΤΗΡΙΑ”, βεβαίωσε ψευδώς, κατ’ άρθρο 242 Π.Κ.,
στο δημόσιο ως άνω έγγραφο, ότι υπήρξε κρούσμα Covid-19 και εν
συνεχεία νοσηλεία λόγω Covid-19.

ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ

Ζητώ να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες βεβαιώθηκε
ψευδώς κατά τα άνω, σύμφωνα με την καταγγελία, ότι ο εν λόγω
ασθενής διαγνώστηκε σε διαγνωστικό κέντρο θετικός στον
Covid-19 και ότι η εισαγωγή του στο νοσοκομείο “ΣΩΤΗΡΙΑ” και η
εν συνεχεία νοσηλεία του σ’ αυτό, έγινε λόγω του Covid-19.

Nα αναζητηθεί η ταυτότητα του δημοσίου υπαλλήλου που προέβη
στην ανωτέρω ψευδή βεβαίωση κατ’ άρθρο 242 Π.Κ., καθώς, και
ΚΥΡΙΩΣ, των ηθικών αυτουργών στην πράξη αυτή. Να αποκαλυφθεί
δηλαδή η ταυτότητα των φυσικών προσώπων που έδωσαν την εντολή
στον δράστη να προβεί στην κατά τα άνω ψευδή βεβαίωση και ο
λόγος για τον οποίο δόθηκε η εντολή αυτή.

Να ελεγχθούν όλα τα εισιτήρια και εξιτήρια (εν προκειμένω η
καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι ο πατέρας της δεν έλαβε
εξιτήριο), ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ στις οποίες έχει βεβαιωθεί ο
Covid-19 ως αιτία εισόδου και νοσηλείας στο νοσοκομείο
“ΣΩΤΗΡΙΑ”.

κ. Εισαγγελέα,

Πρόκειται για ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ υπόθεση. Ο ελληνικός λαός
αναμένει πλέον από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών να
διερευνήσει την υπόθεση αυτή, να ρίξει φως στην περίπτωση της
εισαγωγής του κ. Αθανασίου Γιδόπουλου στο νοσοκομείο “ΣΩΤΗΡΙΑ”
και να ανοίξει τον φάκελο όλων των παρόμοιων εισαγωγών στο
νοσοκομείο “ΣΩΤΗΡΙΑ”, ώστε εν συνεχεία να ανοίξει ο φάκελος
όλων των εισαγωγών και νοσηλειών σε ΟΛΑ τα νοσοκομεία της
χώρας. Τα ανακοινωθέντα από τον Ε.Ο.Δ.Υ. έως σήμερα κρούσματα
Covid-19 είναι 3.287.

Στο τρίτο στάδιο της εισαγγελικής έρευνας, να διερευνηθούν
ΟΛΕΣ οι περιπτώσεις των 190, έως την ώρα που συντάσσεται και
κατατίθεται η παρούσα, θανάτων στην Ελλάδα, για τους οποίους
βεβαιώθηκε ως αιτία θανάτου ο Covid-19. Όπως προανέφερα,
πληθαίνουν οι αντιδράσεις επιστημόνων σε όλον τον κόσμο για τη
διαδικασία και την επιστημονική ορθότητα της καταγραφής του
Covid-19 ως αιτία θανάτου για το μεγαλύτερο μέρος του
συνολικού αριθμού καταγεγραμμένων και ανακοινωθέντων θανάτων,
κατά το διάστημα προ, εντός και μετά τα lock down. Στο πλαίσιο
αυτό, μείζον ζήτημα έχει δημιουργηθεί για την απαγόρευση
διενέργειας νεκροψιών στις περιπτώσεις θανάτου που “χρεώθηκαν”
στον Covid-19, καίτοι δεν φαίνεται πως υφίσταται σοβαρός
επιστημονικός λόγος για την απαγόρευση αυτή.

Σημειώνεται ότι ακόμη και τα αμφιβόλου αξιοπιστίας μαθηματικά

μοντέλα που έχουν “επιστρατευτεί” για να υπολογιστεί ο αριθμός
των κρουσμάτων και θανάτων που θα υπήρχαν εάν δεν είχε
αποφασιστεί το lock down, ώστε να “επιβεβαιωθεί” η “ορθότητα”
της απόφασης για το lock down, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι
βασίζονται στον αριθμό των κρουσμάτων, νοσηλειών και θανάτων
που έχουν κατά τα άνω “χρεωθεί” στον Covid-19.

Οφείλω να σημειώσω ότι καθημερινά γίνομαι αποδέκτης μηνυμάτων
από χρήστες του Facebook από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι με
ενημερώσουν για περιστατικά που αφορούν στο αντικείμενο της
παρούσης. Είναι αυτονόητο και δεδομένο ότι θα προσκομίζω στην
διενεργηθεισομένη προκαταρκτική εξέταση όλα εκείνα τα στοιχεία
που κατά την κρίση μου χρήζουν διερεύνησης και θα συμβάλουν
στην εισαγγελική διερεύνηση της υπό κρίση υπόθεσης.

Είναι προφανές ότι οι έννομες συνέπειες των υπό την αιτούμενη
εισαγγελική διερεύνηση ψευδών κατ’ άρθρο 242 Π.Κ. βεβαιώσεων
για τα κρούσματα Covid-19, καθώς και τις νοσηλείες και τους
θανάτους λόγω Covid-19, είναι δραματικές για την οικονομία και
τους πολίτες, το ύψος δε της βλάβης που έχει υποστεί το
Ελληνικό Δημόσιο και εκατομμύρια Έλληνες πολίτες είναι
κολοσσιαία, υπερβαίνοντας δραματικά το όριο των 120.000 € του
κακουργηματικού χαρακτήρα του εγκλήματος της ψευδούς βεβαίωσης
κατ’ άρθρο 242 § 3 & 5 Π.Κ.

Τέλος, ζητώ τη διερεύνηση της καταλληλότητας ή μη του PCR TEST
που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση ΕΙΔΙΚΑ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
του Covid-19. Πρόκειται επίσης για ΜΕΙΖΟΝΟΣ σημασίας ζήτημα,
στο οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη αμφισβήτηση, σε παγκόσμιο
επίπεδο, από την επιστημονική κοινότητα.

Θα παρακολουθώ τόσο εγώ, όσο και χιλιάδες Έλληνες πολίτες, την
εισαγγελική διερεύνηση της υπόθεσης αυτής, ώστε επιτέλους να

μάθουμε εάν η οικονομία της χώρας καταστράφηκε, και οι Έλληνες
πολίτες υπέστησαν τεράστια οικονομική ζημία, στη βάση
παραποιημένων ιατρικών στοιχείων.

Προσκομίζω την κοινοποιηθείσα επίμαχη ανάρτηση, το εισιτήριο
του ασθενούς Αθανασίου Γιδόπουλου στο νοσοκομείο “ΣΩΤΗΡΙΑ” και
την σχετική ανάρτηση που έκανα στη σελίδα μου στο Facebook
(Σχετικά υπ’ αριθμ. 1, 2 & 3). Προσκομίζω, τέλος, την ανάρτησή
μου στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αναφορικά με την
εξώδικη πρόσκληση που απηύθυνα στον κ. Σωτήριο Τσιόδρα
(Σχετικό υπ’ αριθμ. 4), και την απάντηση του λοιμωξιολόγου σ’
αυτήν, η οποία ως αντικείμενο έχει την δημόσια παραδοχή του
Π.Ο.Υ. ότι ο κορωνοϊός ΔΕΝ μεταδίδεται από ασυμπτωματικούς.
Επί του θέματος, όπως θα διαπιστώσετε από το κείμενο της
απάντησης του κ. Τσιόδρα, τα ερωτήματα που έθεσα παραπέμφθηκαν
από τον κ. Τσιόδρα στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμώνων του
Υπουργείου Υγείας ήδη από την 11.6.2020, πλην όμως έως και
σήμερα δεν έχω λάβει απάντηση από την επιτροπή αυτή. Η
ανάρτηση αυτή έλαβε πάνω από 1.400 αντιδράσεις, ενώ είχε πάνω
από 1.700 κοινοποιήσεις (με επιπλέον περαιτέρω κοινοποιήσεις)
και 505 σχόλια, αποδεικνύοντας τη γενικευμένη αμφισβήτηση του
κόσμου για όλα όσα γνωρίζουμε για τον Covid-19. Όχι πως η
ανάρτηση για το νοσοκομείο “ΣΩΤΗΡΙΑ” υστέρησε σε απήχηση…

Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας του
Πανεπιστημίου της Κρήτης κ. Γεώργιος Σουρβίνης, μέλος του Δ.Σ.
του ΕΟΔΥ, σε δήλωσή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, σε
ζωντανή μετάδοση, αυθόρμητα και χωρίς πίεση, βεβαίωσε ότι ο
Covid-19 ΔΕΝ μεταδίδεται από ασυμπτωματικούς. Η εκ των υστέρων
προσπάθεια απαξίωσης των επιστημόνων που διαφοροποιούνται
δραματικά από τις “επίσημες” εκδοχές, υπό καθεστώς προφανούς
από το “σύστημα” πίεσης, και της “ανασκευής” των παραδοχών
τους, τίποτα άλλο δεν αποδεικνύει παρά τη μεγάλη σοβαρότητα
των παραδοχών αυτών και ενισχύει την αναγκαιότητα της παρούσης
εισαγγελικής έρευνας.

κ. Εισαγγελέα,

Είναι βέβαιον πως έχετε βιώσει στο οικογενειακό ή κοινωνικό
περιβάλλον σας τις δραματικές επιπτώσεις του lock down. Έχετε
τη δύναμη, την εξουσία αλλά και το καθήκον, να αναζητήσετε και
να βρείτε τις απαντήσεις που περιμένει ελληνικός λαός, για να
μάθει επιτέλους εάν για όλο αυτό το κακό που συνέβη υπάρχουν
υπεύθυνοι. Εάν υπάρχουν ένοχοι. Είστε το τελευταίο καταφύγιο
του Έλληνα Πολίτη.

Δηλώνω ότι παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγων προς υποστήριξη της
κατηγορίας.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2020

Ο Αναφέρων Δικηγόρος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.eurovouli.gr

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ FB:
https://www.facebook.com/esydpkm

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC-PnN267t69dLHsdgDdsUrw/video
s

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:
https://www.e-synews.gr
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ΠΗΓΗ

Μηνυτήρια αναφορά πλωτάρχη
ε.α. του ΠΝ κατά Κοτζιά:
«Πρόδωσε τη χώρα -Παρέδωσε
κρατικά μυστικά-απόρρητα»
Μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας
κατέθεσε ο ε.α. πλωτάρχης του Πολεμικού Ναυτικού Παναγιώτης
Σταμάτης κατά του πρώην υπουργού Εξωτερικών και προέδρου της
κίνησης ΠΡΑΤΤΩ, Νίκου Κοτζιά, σχετικά με την υπόθεση της
αποκάλυψης των κυβερνητικών σχεδίων για ανακήρυξη της
αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια.
Ο κ. Σταμάτης αποδίδει στον πρώην υπουργό Εξωτερικών ότι
παραβίασε κρατικά μυστικά-απόρρητα και εξέθεσε τη χώρα σε
κίνδυνο αντιποίνων.
Συγκεκριμένα, ο κ. Σταμάτης υποστηρίζει ότι ο πρώην υπουργός
Εξωτερικών
παραβίασε τα άρθρα 141 και 146 του Ποινικού
Κώδικα, τα οποία εντάσσονται στο κεφάλαιο «περί προδοσίας της
χώρας».
Η παραβίαση των άρθρων αυτών επιφέρει συνολική ποινή κάθειρξης
μέχρι 13 ετών.
Ειδικότερα, το άρθρο 141 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει την
καταδίκη όποιων με πρόθεση και με οποιεσδήποτε ενέργειες
εκθέτουν το Ελληνικό κράτος ή σύμμαχό του ή κατοίκους του σε
κίνδυνο αντιποίνων ή εκθέτουν σε κίνδυνο διατάραξης των
φιλικών σχέσεων του Ελληνικού κράτους ή συμμάχου του με ξένο
κράτος. Από την άλλη, το άρθρο 146 του Ποινικού Κώδικα
προβλέπει την καταδίκη όποιων με πρόθεση και παράνομα
παραδίδουν ή αφήνουν να περιέλθουν στην κατοχή ή τη γνώση
άλλου έγγραφα, σχέδια ή άλλα πράγματα ή ειδήσεις που τα
συμφέροντα της πολιτείας
επιβάλλουν να τηρηθούν απόρρητα
απέναντι σε ξένη κυβέρνηση.Για την στοιχειοθέτηση των

εγκλήματος αυτών απαιτείται η παράδοση ή ανακοίνωση σε άλλον
ή αναμετάδοση μυστικών του κράτους, δημοσίως
ή δια του
Τύπου.Σύμφωνα με τον μηνυτή, ο κ. Κοτζιάς με την δημόσια και
δια του Τύπου «απαράδεκτη», όπως την χαρακτηρίζει, ανακοίνωση
«των μυστικών κυβερνητικών σχεδίων» της έκδοσης των Προεδρικών
Διαταγμάτων για επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης από τα 6 στα
12 μίλια «τορπίλισε, μια θαρραλέα επιτελική και εθνική
προσπάθεια για επέκταση των εθνικά χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ. σε
μέρος της Ελληνικής επικράτειας».
Παράλληλα, η ανακοίνωση αυτή του τέως ΥΠΕΞ, σημειώνει ο
μηνυτής, επέφερε «έναρξη αντιπαραθέσεων- διενέξεων με το
γειτονικό κράτος, διατάραξη των φιλικών σχέσεων και εξέθεσε το
Ελληνικό κράτος σε κίνδυνο αντιποίνων» και υπογραμμίζει είναι
«άγνωστος ο λόγος που ο παραιτηθείς ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και έκαψε
μία σωστή προσέγγιση και προσπάθεια, η οποία μόνο
αιφνιδιαστικά
επιβάλλεται
και
όχι
κατόπιν
διαπραγμάτευσης».Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής του κ. Κοτζιά,
ήταν η Τουρκία να κάνει λόγο για casus belli για όλη της
θαλάσσια περιοχή της Ελληνικής Επικρατείας
Τι αναφέρει η μηνυτήρια αναφορά
Κατά το τελευταίο επεισοδιακό υπουργικό συμβούλιο ο πρόεδρος
των ΑΝΕΛ και υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος είχε
«καυτούς» διαλόγους με τον κ. Κοτζιά.
Μεταξύ των άλλων, στο επίμαχο αυτό υπουργικό συμβούλιο, ο κ.
Καμμένος είπε ότι ο τέως ΥΠΕΞ έδωσε 19 εκατ. ευρώ σε ξένα ΜΜΕ
για τη συμφωνία των Πρεσπών και ότι Τζορτζ Σόρος έχει δώσει
εκατομμύρια ευρώ για να περάσει η συμφωνία των Πρεσπών.
Ο κ. Κοτζιάς δεν έτυχε της υποστήριξης του Πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα και οδηγήθηκε σε παραίτηση με μια 9ασέλιδη επιστολή
του.
Αποκάλυψε την πρόθεση για επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης
Καθήκοντα ΥΠΕΞ ανέλαβε προσωρινά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Κατά

την τελετή παράδοσης και παραλαβής του ΥΠΕΞ στον κ. Τσίπρα, ο
παραιτηθείς κ. Κοτζιάς αποκάλυψε την κυβερνητική πρόθεση
επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης από τα 6 στα 12 ναυτικά
μίλια.
Δεν παρέλειψε ο τέως ΥΠΕΞ να αναφέρει ότι τα σχετικά Προεδρικά
Διατάγματα για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης της χώρας
από τους Οθωνούς μέχρι τα Αντικύθηρα είναι έτοιμα. Να
σημειωθεί ότι τα Αντικύθηρα ανήκουν στο Αιγαίο και είναι ένα
νησί μεγάλης στρατηγικής σημασίας, μεταξύ των Κυθήρων και της
Κρήτης.
Η Άγκυρα επανέφερε το casus belli
Η ανακοίνωση αυτή του κ. Κοτσιά προκάλεσε διαδοχικές έντονες
αντιδράσεις της Τουρκικής κυβέρνησης, ενώ η Άγκυρα έκανε λόγο
για casus belli (αιτία πολέμου). Μάλιστα, κάλεσε τον Έλληνα
πρέσβη μας στην Άγκυρα και του εξέφρασε την ενόχληση της
Άγκυρας για την αναφορά του κ. Κοτζιά περί επέκτασης της
αιγιαλίτιδας ζώνης στην περιοχή των Αντικυθήρων.
Ο πρωθυπουργός υπαναχώρησε από την επέκταση των χωρικών
υδάτων
Μετά τις απειλές της γείτονας χώρας ο Πρωθυπουργός έκανε ένα
βήμα πίσω και δεν προχώρησε στην επέκταση των εθνικών χωρικών
υδάτων στα 12 μίλια. Δηλαδή, πήρε πίσω τα Προεδρικά Διατάγματα
και κάποια στιγμή θα καταθέσει στο μέλλον σχετικό νομοσχέδιο
στην Βουλή, αφού προηγουμένως ενημερωθούν τα κόμματα.
Όμως, παρ΄ όλα αυτά, οι εξαγγελίες του κ. Κοτζιάς προκάλεσαν
αλυσιδωτές αντιδράσεις από την πλευρά της γείτονας χώρας, οι
οποίες εντεινόμενες συνεχίζουν έως τώρα.
Μάλιστα, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χολουσί Ακάρ έθεσε θέμα
αποστρατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ οι
«απαιτήσεις της» της Τουρκίας έφτασαν μέχρι την Κρήτη και την
Κύπρο.

Σε ποια αδικήματα αφορά η μήνυση
Μετά τις εξελίξεις αυτές ο ε.ά. πλωτάρχης του Πολεμικού
Ναυτικού Παναγιώτης Σταμάτης, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά του κ. Κοτζιά.
Υποστηρίζει ότι ο τέως ΥΠΕΞ παραβίασε τα άρθρα 141 και 146 του
Ποινικού Κώδικα, τα οποία εντάσσονται στο κεφάλαιο «περί
προδοσίας της χώρας». Η παραβίαση των άρθρων αυτών επιφέρει
συνολική ποινή κάθειρξης μέχρι 13 ετών.
Το μεν άρθρο 141 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει την καταδίκη
όποιων με πρόθεση και με οποιεσδήποτε ενέργειες εκθέτουν το
Ελληνικό κράτος ή σύμμαχό του ή κατοίκους του σε κίνδυνο
αντιποίνων ή εκθέτουν σε κίνδυνο διατάραξης των φιλικών
σχέσεων του Ελληνικού κράτους ή συμμάχου του με ξένο κράτος.
Το δε άρθρο 146 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει την καταδίκη
όποιων με πρόθεση και παράνομα παραδίδουν ή αφήνουν να
περιέλθουν στην κατοχή ή τη γνώση άλλου έγγραφα, σχέδια ή άλλα
πράγματα ή ειδήσεις που τα συμφέροντα της πολιτείας επιβάλλουν
να τηρηθούν απόρρητα απέναντι σε ξένη κυβέρνηση.
Για την στοιχειοθέτηση των εγκλήματος αυτών απαιτείται η
παράδοση ή ανακοίνωση σε άλλον ή αναμετάδοση μυστικών του
κράτους, δημοσίως ή δια του Τύπου.
«Τορπίλισε μια επιτελική και εθνική προσπάθεια»
Σύμφωνα με τον μηνυτή, ο κ. Κοτζιάς με την δημόσια και δια του
Τύπου «απαράδεκτη», όπως την χαρακτηρίζει, ανακοίνωση «των
μυστικών κυβερνητικών σχεδίων» της έκδοσης των Προεδρικών
Διαταγμάτων για επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης από τα 6 στα
12 μίλια «τορπίλισε, μια θαρραλέα επιτελική και εθνική
προσπάθεια για επέκταση των εθνικά χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ. σε
μέρος της Ελληνικής επικράτειας».
Παράλληλα, η ανακοίνωση αυτή του τέως ΥΠΕΞ, σημειώνει ο
μηνυτής, επέφερε «έναρξη αντιπαραθέσεων- διενέξεων με το

γειτονικό κράτος, διατάραξη των φιλικών σχέσεων και εξέθεσε το
Ελληνικό κράτος σε κίνδυνο αντιποίνων» και υπογραμμίζει είναι
«άγνωστος ο λόγος που ο παραιτηθείς ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και έκαψε
μία σωστή προσέγγιση και προσπάθεια, η οποία μόνο
αιφνιδιαστικά επιβάλλεται και όχι κατόπιν διαπραγμάτευσης».
Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής του κ. Κοτζιά, ήταν η Τουρκία
να κάνει λόγο για casus belli για όλη της θαλάσσια περιοχή της
Ελληνικής Επικρατείας.
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