Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα:
Λαμβάνω την τιμή να σας παρακαλέσω όπως δώσετε εντολή να μου χορηγηθούν τα έγγαφα
(από το Αρχείο σας) από την εύρεση της "17 Νοέμβρη" το 2002, προκειμένου να τα υποβάλλω
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) για να εισπράξω ένα ποσοστό (όποιο κρίνετε
εσείς πιο δίκαιο) από τα εύρετρα αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης, επειδή εσείς (οι
Ελληνικές Διωκτικές Αρχές) βρήκατε τη 17Ν ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ τις πολιτικές μου θέσεις
(στη διεύθυνση http://www.energynews.gr/politics.html).
Η 17Ν είχε επικηρυχθεί με το ποσόν των 10 εκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ από τη δεκαετία
του '80.
Είχα καταθέσει το σχετικό ιστορικό στον Συνάδελφό σας Εισαγγελέα κύριο Νίκο Δεγαΐτη
(στα πλαίσια μιας γραπτής μαρτυρίας μου κατά την διάρκεια μηνύσεώς μου εναντίον της
τότε ΕΠΑ Αττικής), την 29η Νοεμβρίου του 2005.
Εναλλακτικά, εάν δεν μπορείτε να μου δώσετε ένα μέρος από τα παραπάνω εύρετρα, σας
ζητάω ευγενικά να μου χορηγήσετε μια απλή σύνταξη.
Υπόψιν ότι αυτά τα εύρετρα δεν έχουν δοθεί σε κανέναν μέχρι σήμερα (διορθώστε με εάν
κάνω λάθος). Το Θέμα είναι ότι έμαθα για την παραπάνω ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ την επόμενη χρονιά
(το 2003), ΧΩΡΙΣ να αναφερθεί το όνομά μου (ούτε οι ιδέες μου) ΠΟΥΘΕΝΑ στα ΜΜΕ.
Βεβαίως, το 2002, ΔΕΝ υπήρχε η παραπάνω ιστοσελίδα on-line. Απλώς διέδιδα στον κύκλο
γνωριμιών μου το έγγραφο http://www.energynews.gr/society.gif
Όπως αντιλαμβάνεστε, ΕΙΝΑΙ Συνταγματικό μου Δικαίωμα να έχω τις απόψεις μου σχετικά
με τα Προβλήματα της Κοινωνίας μας.
Μέχρι και το 2018, ήμουν "κολλημένος" με την Αποζημίωσή μου στη διεύθυνση
http://www.energynews.gr/suit.html οπότε και ένα Αστυνομικό Όργανο (ύστερα από μία
σύντομη επικοινωνία), μου είπε προφορικά ότι για να εισπράξω την παραπάνω σύνταξη,
ΠΡΕΠΕΙ να απευθυνθώ στο Υπουργείο Οικονομικών.
Τώρα πια είμαι ΑΜΕΑ (ψυχοπαθής). Όταν ήμουν στο Δρομοκαΐτειο (το 2006), οι Γιατροί,
οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, οι Ψυχολόγοι κ.α. ΜΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ ότι θα πάρω την Σύνταξη
του πατέρα μου (μετά θάνατόν του). Πλην όμως ήρθαν τα μνημόνια, ήρθε ο νόμος
Κατρούγκαλου το 2016, πέθανε ο πατέρας μου το 2017 και το ΓΛΚ μου έστειλε μία επιστολή
που έλεγε ότι για να εισπράξω την εν λόγω σύνταξη, ΕΠΡΕΠΕ να έχω αρρωστήσει το 1991
(και όχι το 2006).
Με άλλα λόγια, ζητάω ένα αξιοπρεπές εισόδημα έτσι ώστε και η δύστυχη μητέρα μου (η
οποία ψάχνει δεξιά και αριστερά μήπως μου βγάλει μία σύνταξη) να ικανοποιηθεί κάπως.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο τηλέφωνο 69 80
59 46 01.
Σας ευχαριστώ για οποιαδήποτε βοήθεια.
Μετά Τιμής,
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