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Ήδη από του μηνός Νοεμβρίου 2019, με την καταγγελία μου με
ημερομηνία 18/11/2019, έχω θέσει υπ’ όψιν στον Υπουργό Δικαιοσύνης κο
Τσιάρα, το ζήτημα που αφορά την εγκληματική δραστηριότητα του
καταγγελλόμενου Μανιαδάκη Σωτηρίου του Γεωργίου. ΄Οπως έχω
αναφερθεί και σε προδιαδραμόν διάστημα, εξεπλάγην για την απάντηση και
θέση του Υπουργού, στον οποίον, πέραν των άλλων, έκανα λόγο για τη
πρωτοφανώς χαοτική κατάσταση που επικρατεί στα δικαστήρια ολόκληρης
της ελληνικής επικράτειας, ο οποίος με επιστολή του, μου εδήλωσε ότι «δεν
αναμειγνύεται το υπουργείο σε τέτοιου είδους υποθέσεις», διαβιβάζοντας τη
καταγγελία μου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, σαν να επρόκειτο για
διαφορά μεταξύ εμού και του καταγγελλόμενου, ως μελών του Δ.Σ.Α.
Κατ’ αρχήν δεν στάθηκα στην εν λόγω θέση του αρμόδιου υπουργού,
αφού η εξέλιξη της διαδικασίας η οποία, να σημειωθεί, συνεχίζει να είναι
άτυπη και πρωτοβουλία μου, με έκανε να πιστεύω ότι ο καταγγελλόμενος
καταδυναστεύει την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών, έτσι ώστε δύσκολα
κανείς μπορεί να κινηθεί αυτοβούλως, ακόμη και ο αρμόδιος υπουργός.
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Στη πορεία όμως, και ανιχνεύοντας, με μεγάλη δυσκολία θα έλεγα, την
έκταση και το βάθος της παράνομης δραστηριότητας του καταγγελλόμενου, ο
οποίος να σημειωθεί δε χάνει ευκαιρία να μου δηλώνει τη παρουσία του σε
καθημερινή βάση, παρενοχλώντας με, με το συνήθη και προσφιλή του τρόπο,
(προφανώς δεν εξέλιπεν η αδυναμία του προς το άτομο μου ποτέ), έχουν
έλθει στο φως νέα στοιχεία, τα οποία αφορούν όχι μόνον τη χώρα μας αλλά
και χώρες της αλλοδαπής και επί πλέον καταδεικνύουν την επικινδυνότητα
του καταγγελλόμενου ως εγκληματία.
1.- Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη», έχει συσταθεί παρά του εν
λόγω καταγγελλόμενου. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω οργάνωση έχει
εξαρθρωθεί εδώ και περίπου είκοσι (20) έτη, μετά από δράση τριάντα (30)
ετών, ήτοι συνεστήθη πριν από πενήντα (50) έτη, όπου ο καταγγελλόμενος,
με βάση το έτος γέννησης του (1952), ήταν μόλις 17 ετών. Η δε οργάνωση
εξαρθρώθηκε με απόφαση και πρωτοβουλία του ιδίου.
2.- Η δράση του καταγγελλόμενου δεν εξαντλείται μόνο στην ημεδαπή αλλά
και εκτός της χώρας μας (Ευρώπη, Αμερική, Τουρκία, Μέση Ανατολή).
3.- Οι σφαγιασμοί αθώων πολιτών, με πρώτον, αν ενθυμούμαι καλά,
Αμερικανό υπήκοο, είναι αποτέλεσμα των παράνομων δραστηριοτήτων του
καταγγελλόμενου. Είναι ο κύριος, αν όχι ο αποκλειστικός εμπνευστής όλων
των συναφών φρικιαστικών εγκλημάτων, τα οποία έχομε παρακολουθήσει
τηλεοπτικά, με αυτουργούς, άτομα τα οποία απασχολεί και κατευθύνει στις
συγκεκριμένες χώρες.
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4.- Η τραγωδία με τους δίδυμους πύργους στην Αμερική, επίσης έλαβε χώραν
πρωτοβουλία του καταγγελλόμενου, ο οποίος είχε συνεργασία μετά του
φερομένου ως αρχηγού της Αλ Κάϊντα, Οσάμα Μπιν Λάντεν.
5.- Η εκλεγείσα το μήνα Ιούλιο 2019 κυβέρνηση, βασίζεται στο πυρήνα
τρομοκρατικής οργάνωσης, πάλι συστάσεως του καταγγελλόμενου. Μάλιστα
έχω βάσιμες υπόνοιες ότι τα ίχνη κάποιων από τα μέλη της κυβέρνησης
υπάρχουν και θα προκύψουν στις ως άνω χώρες της αλλοδαπής, αφού έχουν
μεταβεί για λόγους των παράνομων δραστηριοτήτων της οργάνωσης.
Όλα τα ως άνω βεβαίως, ειδικά το τελευταίο, κατ’ αρχήν τουλάχιστον,
ακούγονται αποκυήματα της φαντασίας κάποιου.
Δε θα κάνω κανενός είδους προσπάθεια είτε να πείσω στη συγκεκριμένη
κατεύθυνση είτε να αμβλύνω τις εντυπώσεις. Το σίγουρο είναι και το προτείνω
μετά πείθονος λόγου γνώσεως, ότι θα πρέπει να γίνει γνωστό στις
προαναφερόμενες χώρες ότι οφείλουν να κάνουν έρευνα των τεκταινομένων.
Φρονώ ότι όλα τα ως άνω θα προκύψουν. Όπως θα προκύψουν αντίστοιχα
στοιχεία, εφόσον ξεκινήσει η αναμενόμενη, εντός της χώρας μας, ανακριτική
διαδικασία.
Κρίνεται ως εκ τούτου σκόπιμο, αφού διασταυρωθούν άπαντα τα ως άνω
περιγραφόμενα, να κινηθεί η διαδικασία σύλληψης του καταγγελλόμενου και
των συνυπαίτιων προσώπων, πρωτοβουλία των χωρών οι οποίες
πλήττονται, ίσως, εξ ίσου βάναυσα με την ελληνική επικράτεια, αφού έχει
καταστεί πλέον σαφές ότι στην ελληνική επικράτεια καταδυναστεύει τα πάντα
και τους πάντες, υποκείμενους στο δικό του καθεστώς. Οι αυτές περίπου
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συνθήκες πιθανολογώ να επικρατούν και σε λοιπά κράτη – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να επισημάνω, πέραν των ως άνω, ότι ο καταγγελλόμενος, ο οποίος
δεν θεωρεί καθόλου αμελητέα της προσπάθεια μου και το συνεπεία αυτής
αποτέλεσμα, σε σχέση με την εγκληματική του δράση, έχει αρχίσει να
συνειδητοποιεί ότι ο κλοιός έχει σφίξει γι’ αυτόν και του συνενόχους του και ως
εκ τούτου προφανώς έχει σκεφθεί ακόμη και την εξόντωση μου.
Ειδικότερα έχει στήσει μέχρι σήμερα τρεις ενέδρες εις βάρος μου, η τελευταία
των οποίων ήταν την 12/04/2020, Κυριακή των Βαίων στη Λ. Δημοκρατίας,
στους Αγ. Αναργύρους Αττικής, σε σημείο, στο οποίον ήταν να μεταβώ.
Αποσοβήθηκε το γεγονός, αφού αντιλαμβανόμενη τις προθέσεις του,
απέφυγα να μεταβώ.
Να επισημάνω επίσης ότι η προσπάθεια μου είναι όχι να ανησυχήσω
τον κόσμο εντός και εκτός των ορίων της Ελληνικής επικράτειας, αλλά να
επιστήσω τη προσοχή ότι ο λαός της χώρας μας βρίσκεται στα χέρια και τις
ορέξεις του καταγγελλόμενου, με κυβέρνηση της οποίας τα μέλη βρίσκονται
σε απόλυτη ευθυγράμμιση με εκείνον, αφού δραστηριοποιούνται στα πλαίσια
και για τους στόχους της αυτής οργάνωσης. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε
πρωτοβουλία των μελών της παρούσας κυβέρνησης, φαίνεται να είναι
απολύτως αδύνατη. Προφανώς έτσι εξηγείται η απάντηση και θέση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, στη καταγγελία μου το μήνα Νοέμβριο αλλά και η
κάθε μορφής επιδειχθείσα αδιαφορία των μελών της παρούσας κυβέρνησης.
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Αθήνα 15 Απριλίου 2020
Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΑ
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