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να τους ανατριχιαστικά, καθώς γίνεται λόγος 
για εκτελέσεις «προδοτών», που ευθύνονται 
είτε για την οικονομική είτε για την υγειονομι-
κή κρίση που βιώνει όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά 
και ο ολόκληρος ο πλανήτης.

«Οπως μου δίνει το δικαίωμα το άρθρο 120 
του Συντάγματος να εκτελέσω όποιον διασπεί-
ρει τον ιό η δέχεται αναποτελεσματικά ιατρικά 
σκευάσματα και κυρίως όσους λαθρομετανά-
στες έχουν μπει στη χώρα μου και είναι φορείς 
του ιού», αναφέρεται χαρακτηριστικά. «Θα βρί-
σκομαι σε ενάσκηση καθήκοντος και συνεχώς 
διατηρώ το δικαίωμά μου και την υποχρέωσή 
μου στην οπλοκατοχή και τη διαρκή ετοιμότη-
τα», σημειώνεται στο κείμενο.

Επιπλέον, οι υπογράφοντες την «ιερή δή-
λωση» απαιτούν από τις αστυνομικές Αρχές 
της χώρας να τους ενημερώνουν και να τους 
βοηθήσουν στις… εκτελέσεις που θα αναλά-
βουν για κάθε πράξη σε σχέση με την υγειο-
νομική κρίση: «…ζητώ από εσάς, κύριε διοικη-
τά, αλλά και από όποιο νόμιμο δικαστικό όρ-
γανο, να με συνδράμει στα παραπάνω (δο-
λοφονίες, εκτελέσεις προδοτών) για τα οποία 
σας καθιστώ υπεύθυνους σε περίπτωση που 
τυχόν αγνοήσετε τις προειδοποιήσεις μου. Να 
με ενημερώνετε συνεχώς για τα όποια ευρή-
ματά σας με επίσημες και νόμιμες διαδικασί-
ες στη διεύθυνση που αναγράφεται στο πεδίο 
με τα στοιχεία μου».

«Ενοχοι πολιτικοί»
Δεν σταματούν, όμως, μόνο εκεί. Απαιτούν να 
τους δοθεί από τις Ενοπλες Δυνάμεις της χώ-
ρας το σύνολο του οπλισμού που διαθέτει το 

ελληνικό στράτευμα! Στην τελευταία σελίδα του εγγράφου, 
σημειώνουν: «Εγώ και οι συμπολίτες μου απαιτούμε από τους 
ανώτερους και ανώτατους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνά-
μεων να μας παραδώσουν εγκαίρως τον οπλισμό και το εθνό-
σημο…». Αλλωστε, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, οι δικαστές, 
οι αστυνομικοί και οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων εί-
ναι όλοι τους προδότες και πρέπει να καταδικαστούν και να 
εκτελεστούν επί εσχάτη προδοσία, διότι «εκτέλεσαν εντολές 
από προδότες πολιτικούς που έβαλαν τη χώρα σε κατοχή». Βέ-
βαια, και οι πολιτικοί, σύμφωνα με τις απόψεις τους, είναι δυ-
νάμει ένοχοι «και άρα καταδικασμένοι σε εκτέλεση για τις απο-
φάσεις που έχουν πάρει». 

Πληροφορίες αναφέρουν πως το τελευταίο 
χρονικό διάστημα το κίνημα των αρνητών έχει 
υποστεί ρήγματα. Η ΕΛ.ΑΣ. εστιάζει τις έρευ-
νές της σε τέσσερις ομάδες, στις οποίες, μά-
λιστα, έχουν προσχωρήσει θύλακες της Χρυ-
σής Αυγής.

Τον έλεγχο στο «κίνημα» των αρνητών του 
ιού και του εμβολίου φέρεται να έχουν οι «Ελ-
ληνες αυτόχθονες ιθαγενείς», οι «θεματοφύλα-
κες του άρθρου 120», αλλά και οι λεγόμενοι «ιε-
ροδηλωσίτες», εκείνοι δηλαδή που δεν έχουν 
σχέση με τις πρώτες δύο ομάδες, πλην όμως 
έχουν υπογράψει την «ιερή δήλωση» και θε-
ωρείται ότι είναι αποφασισμένοι να προβούν 
σε επικίνδυνες συμπεριφορές.

Επίσης, στο στόχαστρο των Αρχών έχουν 
μπει και άτομα που ανήκουν σε ακροδεξιές και 
νεοναζιστικές ομάδες, με ενιαίο κέντρο συντο-
νισμού, και έχουν παρεισφρήσει στους «θεμα-
τοφύλακες». Στο επίκεντρο των ερευνών βρί-
σκεται η Θεσσαλονίκη, όπου δραστηριοποι-
ούνται αρκετές νεοπαγείς αλλά και παλαιότε-
ρες φασιστικές ομάδες. 

Απαιτούν, μεταξύ άλλων, 
να τους δοθεί από τις Ενοπλες 
Δυνάμεις το σύνολο του 
οπλισμού που διαθέτει 
το ελληνικό στράτευμα!

ΑκόμΑ και 
«περιπολικό» έχουν 
στην κατοχή τους οι 
αρνητές του κορωνοϊού 
και του εμβολιασμού


