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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΡΥΗ 

ΔΗΛΩΗ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΗ/ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ 

 

ΠΡΟ: Σνλ δηεπζπληή θαη ηνπο πξντζηακέλνπο ηεο ΓΟΤ …………………………………… 

ΘΔΜΑ: Αλαθεξφκελα ρξέε καο πξνο ην δεκφζην 

Κοινοποέηζη: Πξνο ηνλ θ. Δηζαγγειέα ησλ Πξσηνδηθψλ …………………… 

 

Όπσο ήδε ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε, απφ 28/9/2012 έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηνλ θ. Αξηέκην ψξξα έμη (6) 

νκφινγα, πνζνχ εθαηφλ δηζεθαηνκκπξίσλ ($100.000.000.000) δνιαξίσλ ΖΠΑ έθαζην, ζε ινγαξηαζκφ 

ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζηνλ νπνίν κέηνρνο είλαη ν Διιεληθφο Λαφο,  φπσο πξνθχπηεη απφ ην 

ΦΖΦΗΜΑ ΔΛΛΖΝΧΝ , ην νπνίν πξνζθνκίδνπκε ζπλεκκέλα πεξί απνδνρήο ηεο πξφηαζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο  ηεο ρψξαο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ κε απνπιεξσκή ζε 100 ρξφληα, ην 

νπνίν ςήθηζκα απηή ηελ ζηηγκή  είλαη  ελ  εμειίμεη  ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα. 

 

Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε φθεηιε απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012 λα είρε ξεπζηνπνηήζεη ηα νκφινγα απηά 

πξνθεηκέλνπ λα απεκπιαθεί ε ρψξα απφ ηελ ηξφηθα θαη λα μεθηλήζεη ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο καο, 

πξάγκα ην νπνίν δελ έπξαμε νχηε κεηά ηελ ππ.αξηζ. 67650/28-6-2013 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο 

Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελψλ, ηελ νπνία πξνζθνκίδνπκε θαη επηθαινχκαζηε, πνπ δηέιπζε θάζε δπζπηζηία 

πάλσ ζην ζέκα απηφ. ηελ απφθαζε απηή αλαθέξεηαη επί ιέμεη : « ΑΠΟΓΔΗΥΘΖΚΔ φηη ν πξψηνο 

θαηεγνξνχκελνο δπλάκεη ακεηαθιήηνπ πιεξεμνπζίνπ ηπγράλεη δηαρεηξηζηήο ρξεκαηηθνχ πνζνχ χςνπο 

600 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ (600.000.000.000). Σν πνζφ απηφ έρεη ελζσκαησζεί ζε έμη (6) δηεζλή 

γξακκάηηα ηνπ ακεξηθαληθνχ ηακείνπ, νλνκαζηηθήο αμίαο, εθάζηνπ, εθαηφ δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ 

(100.000.000.000), ιήμεσο ηνλ κήλα Αχγνπζην ηνπ έηνπο 2014, ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί ζε 

ινγαξηαζκφ θαηαπηζηεχκαηνο θαη θπιάζζνληαη πξνο πίζησζε θαη ρνξεγία ηεο ειιεληθήο Γεκνθξαηίαο. 

πγθεθξηκέλα, ηνχηνο πξνηίζεηαη λα ρνξεγήζεη ην αλσηέξσ ρξεκαηηθφ πνζφ ζην ειιεληθφ θξάηνο, ππφ 

ηε κνξθή δαλείνπ, κε δηάξθεηα απνπιεξσκήο εθαηφ (100) εηψλ θαη κε επηηφθην 0,5%. Οι όποι δε, πος 

Ϋθεζε για ηην εκηαμέεςζη ηος ποζού άηαν η διεξαγυγά λογιζηικού ελΫγσος από επιηποπά 

διεθνών ππαγμαηογνυμόνυν, ςπό ηην εποπηεέα ηος Απεέος ΠΪγος, πποκειμΫνος να 

εξακπιβυθεέ ηο ακπιβΫρ ύτορ ηος δημόζιος σπΫοςρ και η διεξαγυγά Ϋπεςναρ και η απόδοζη 

εςθςνών ζε όζοςρ εέσαν ζηη διασεέπιζά ηοςρ δημόζιο σπάμα».    

 Λφγσ ησλ παξαπάλσ φξσλ πνπ έζεζε γηα ηελ εθηακίεπζε ησλ 600 δηο, δειαδή ε δηεμαγσγή ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ θαη ε απφδνζε επζπλψλ ζε φινπο ηνπο πνιηηηθνχο πνπ δηαρεηξίζηεθαλ δεκφζην ρξήκα, ε 

Διιεληθή Κπβέξλεζε αξλήζεθε ηελ απνδνρή ηνπ παξαπάλσ πνζνχ θαη γη’ απηφ  ε ειιεληθή βνπιή θαη ε 

θπβέξλεζε κελχζεθαλ ηνλ Ννέκβξην 2012 απφ ηνλ θ. Αξηέκην ψξξα γηα εζράηε πξνδνζία θαη ν 
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Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ γηα θαθνπξγεκαηηθή απηζηία θαη παξάβαζε θαζήθνληνο, ηελ νπνία θαη 

πξνζθνκίδνπκε. Αλ ε ειιεληθή θπβέξλεζε είρε ξεπζηνπνηήζεη ηα νκφινγα ζα είρε πξνθαιέζεη 

πξσηνθαλή αλάπηπμε ζηελ ρψξα καο θαη επνκέλσο θαλέλαο ιφγνο δελ ζα ζπλέηξερε γηα νηθνλνκηθή 

θξίζε εμ αηηίαο ηεο νπνίαο αθελφο έρνπλ απηνθηνλήζεη ρηιηάδεο θαη αθ’ εηέξνπ έρνπλ πησρεχζεη 

εθαηνκκχξηα Έιιελεο νη νπνίνη αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πξάγκα ην νπνίν ζπκβαίλεη θαη ζηελ δηθή καο πεξίπησζε. 

 

Με ηελ παξνχζα δήισζε-πξφζθιεζή καο, πξψηνλ ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΟΜΑΣΔ έληνλα πξνο ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ ην νπνίν ζα έπξεπε λα είρε ήδε ξεπζηνπνηήζεη ηα νκφινγα ησλ $600δηο σο φθεηιε εθ ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ θαη ειεπζεξψζεη ηελ ρψξα θαη ηνπο Έιιελεο, δηφηη ην παξαπάλσ πνζφ έρεη θαηαηεζεί πξνο 

απνπιεξσκή δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ρξένπο θαη δεχηεξνλ, γηα θάζε αλαθεξφκελε νθεηιή καο πξνο ηελ 

ΓΟΤ ζαο ΓΖΛΧΝΟΤΜΔ, ζαο ΚΑΛΟΤΜΔ θαη ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΟΤΜΔ λα εηζπξάμεηε ηπρφληα πνζά 

νθεηιήο απφ ηνλ αλαθεξφκελν ινγαξηαζκφ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Σξάπεδα Μφληξεαι ηνπ 

Καλαδά, ηψξα ή φπνηε απηφ θαηαζηεί εθηθηφ, ή απ’ φπνπ ξεπζηνπνηεζνχλ ηα $600δηο, ησλ νπνίσλ 

κέηνρνη ηπγράλνπκε νη ίδηνη σο απηφρζνλεο Έιιελεο θαζψο θαη λα εηζπξάμεηε ηνλ θφξν ησλ 27,1 δηο € 

πνπ νθείιεη ν θχξηνο ψξξαο πξνο ην Διιεληθφ δεκφζην, ην νπνίν αξλείζηε λα ιάβεηε, φπσο παξαθάησ 

αλαθέξνπκε αλαιπηηθά.   

Δπειδά ε νηθνλνκηθή θξίζε ηελ νπνία βηψλνπκε φινη καο ζηελ ρψξα καο θαη ε νπνία νδήγεζε ζε 

ρηιηάδεο απηνθηνλίεο, 1,8 εθαηνκκχξηα αλέξγνπο, θαη ην 1/3 ηνπ Διιεληθνχ ιανχ θάησ απφ ην φξην ηεο 

θηψρεηαο, 500.000 δε επηρεηξήζεηο «έθιεηζαλ» θαη δελ δχλαηαη ν Έιιελαο νχηε ηα πξνο ην δελ λα 

εμαζθαιίζεη αμηνπξεπψο, πξάγκα πνπ ηζρχεη γηα ηηο νηθνγέλεηέο καο 3 ρξφληα ηψξα, έρεη απνδεηρζεί 

πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο φηη είλαη «θαηαζθεπαζκέλε» απφ ηνχο ηνθνγιχθνπο δαλεηζηέο. 

 

Δπειδά έπξεπε ε Διιεληθή Κπβέξλεζε λα εμεηάζεη θαη απνδερζεί, σο φθεηιε, ηελ εμαηξεηηθή πξφηαζε 

ηνπ νξγαληζκνχ ΔΝD θαη ηνπ Αξηέκε ψξξα απφ 28/9/2012 γηα ηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη δαλεηνδφηεζε 

ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο κε $600 δηο θαη ζρεδφλ κεδεληθφ επηηφθην, πξάγκα πνπ ζα νδεγνχζε ζε 

πξσηνθαλή αλάπηπμε, ξχζκηζε φισλ ησλ ρξεψλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ηεο ρψξαο θαη ησλ 

Διιήλσλ, έιεγρν θαη απνπιεξσκή φισλ ησλ νθεηιψλ, θιπ. 

Δπειδά ην 2011 ν θ. ψξξαο έθαλε δσξεά ζηνπο νξγαληζκνχο EI-END & ELLAS NEVER DIES 8 

κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ηεο Αλαηνιήο ζπλνιηθήο αμίαο 5,5 ηξηο επξψ γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ Γεκφζηνπ 

θαη Ηδησηηθνχ ρξένπο ηεο Διιάδαο θαη ησλ Διιήλσλ θαζψο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή Αλάπηπμε ηεο 

παηξίδαο καο, γηα ηελ δσξεά απηή ηνπ έρεη θαηαινγηζζεί θφξνο χςνπο 27,1 δηο επξψ απφ ηελ Γ’ ΓΟΤ 

Παηξψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ππ’ αξηζκ. 21518 & 21321/2011 δειψζεηο θφξνπ δσξεάο αλσλχκσλ 

κεηνρψλ.  Ζ αμία θάζε κεηνρήο αλέξρεηαη ζηα 678 δηο €, πηζηνπνηεκέλε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

θαη ηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Δπνκέλσο ν θχξηνο ψξξαο νθείιεη ζην Διιεληθφ δεκφζην 27,1 δηο €, 
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φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο δειψζεηο θφξνπ δσξεάο ησλ κεηνρψλ, ηηο νπνίεο θαη ζαο πξνζθνκίδσ, θαη 

εζείο αξλείζηε λα ηα εηζπξάμεηε παξφιν πνπ έρεη θαηαζέζεη εμψδηθε δήισζε ζηελ Γ’ ΓΟΤ Παηξψλ (βι. 

ζπλεκκέλν). Γηαηί ην Διιεληθφ δεκφζην πξνρσξά ζε θαηαζρέζεηο πεξηνπζηψλ γηα νθεηιέο κφιηο ησλ 500 

επξψ ηελ ζηηγκή πνπ έλαο Έιιελαο ζαο νθείιεη πηζηνπνηεκέλα 27,1 δηο ζε θφξν; 

Δπειδά πξέπεη λα ιεθζεί ὑπ’ φςηλ ζαο φηη δηά ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ζαο θαζηζηακέλσλ δηά ηεο 

παξνχζεο καο θαη ηνχησλ ππεπζχλσλ θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ηηο νπνίεο θαη επηθαινχκαζηε, 

ζπκκεηέρεηε αλεπηθπιάθησο, παξαλφκσο, θαηαρξεζηηθψο θαη θαηά παξάβαζε ησλ αξρψλ ηεο θαιήο 

πίζηεσο, ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη ηεο ρξεζηήο Γηνηθήζεσο ζηελ εγθιεκαηηθή, νηθνλνκηθή, 

εζηθή, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή εμφλησζε ηνπ Διιεληθνχ Λανχ.  

Δπειδά νπδείο βεβαίσο ιφγνο γηα θαηαβνιή θφξσλ θαη ηειψλ ζα ππήξρε απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο θαη ηνπο επηηεδεπκαηίεο, αλ απέθεπγε ε θπβέξλεζε ηελ πξνζθπγή ζηνπο δαλεηζηέο 

ηνθνγιχθνπο θαη ρξεζηκνπνηνχζε ηα θεθάιαηα ησλ Διιήλσλ απφ ηα Σακεία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. 

Έρεη δεκνζηεπζεί ζηνλ ηχπν ην ΦΔΚ ηεο 27/12/1945 ηεο πκβάζεσο Bretton-Woods ηελ νπνία 

επηθχξσζε ε Διιάδα ε νπνία ήδε ζπκκεηείρε ζηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ζηα Σακεία θαη ζηελ νπνία 

δηαζέηεη ηεξάζηηα θεθάιαηα φπσο πξνθχπηεη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 2007 πνπ θέξεη ηηο ππνγξαθέο 

ηεο Διιεληθήο θπβεξλήζεσο (βι. ζπλεκκέλα). Γειαδή θαλέλαο ιφγνο δελ ζα ζπλέηξερε δηά πξνζθπγή 

ζε ηνθνγιχθνπο θαη κλεκφληα κε ζπλέπεηα ην μεπνχιεκα ηεο Διιάδνο αθνχ ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

ηξηζεθαηνκκχξηα απφ ηνχο θφπνπο θαη ηνλ ηδξψηα ησλ Διιήλσλ. Με ηα θεθάιαηα απηά, αλ ηα 

ρξεζηκνπνηνχζε, φπσο φθεηιε ε  θπβέξλεζε, νη Έιιελεο δελ ζα θαηέβαιαλ θαλέλα ηέινο θαη θφξν πξνο 

ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

Δπειδά κε ηελ παξνχζα εμψδηθε δήισζε – δηακαξηπξία δειψλνπκε ΝΟΜΗΜΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΤΠΑΚΟΖ 

πξνηάζζνληαο ελεξγνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

αθξνηειεπηαία δηάηαμε ηνπ πληάγκαηνο, ηελ νπνία αλαιχνπκε θαη νξίδνπκε σο εμήο: 

Γειψλνληαο απφιπην ζεβαζκφ πξνο ην χληαγκα ηεο Διιάδνο θαη ηνπο λφκνπο πνπ ζπκθσλνχλ κε 

απηφ, θαη ιακβάλνληαο ππφςε, φηη: 

α) χκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 2, «Θεκέιην ηνπ πνιηηεχκαηνο είλαη ε ιατθή θπξηαξρία» 

β) χκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 3 «Όιεο νη εμνπζίεο πεγάδνπλ απφ ην Λαφ, ππάξρνπλ ππέξ απηνχ θαη 

ηνπ Έζλνπο θαη αζθνχληαη φπσο νξίδεη ην χληαγκα». 

γ) χκθσλα κε ην άξζξν 120 παξ. 2 «Ο ζεβαζκφο ζην χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο πνπ ζπκθσλνχλ κε 

απηφ θαη ε αθνζίσζε ζηελ Παηξίδα θαη ηε Γεκνθξαηία απνηεινχλ ζεκειηψδε ππνρξέσζε φισλ ησλ 

Διιήλσλ». 

δ) χκθσλα κε ην άξζξν 120 παξ. 3 «O ζθεηεξηζκφο, κε oπoηoλδήπoηε ηξφπo, ηεο 

ιατθήο θπξηαξρίαο θαη ησλ εμoπζηψλ πoπ απoξξέoπλ απφ απηή δηψθεηαη» 
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ε) χκθσλα κε ην άξζξν 120 παξ. 4 «H ηήξεζε ηoπ πληάγκαηoο επαθίεηαη ζηoλ παηξησηηζκφ ησλ 

Eιιήλσλ, πoπ δηθαηoχληαη θαη ππoρξεoχληαη λα αληηζηέθoληαη κε θάζε κέζo ελαληίoλ oπoηoπδήπoηε 

επηρεηξεί λα ηo θαηαιχζεη κε ηε βία». 

ζη) Μειεηήζακε ην χληαγκα κε ηε δένπζα πξνζνρή, θαη ην κνξθσηηθφ καο επίπεδν καο επηηξέπεη λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη ην θαηαλνήζακε θαη δηθαηνχκαζηε λα θξίλνπκε πνηεο δηαηάμεηο λφκσλ θαη πνηεο πξάμεηο 

ηεο εμνπζίαο ζπκθσλνχλ κε απηφ, 

Κξίλακε φηη: 

α) Χο Έιιελεο πνιίηεο αλήθνπκε ζηνλ θπξίαξρν Λαφ θαη πσο βάζεη απηνχ ην Διιεληθφ θξάηνο καο 

αλήθεη, απνηειψληαο ηε ζπιινγηθή καο πεξηνπζία, κέξνο ηεο νπνίαο είλαη ε ηδησηηθή καο. 

β) Όιεο νη εμνπζίεο πεγάδνπλ ελ κέξεη θαη απφ εκάο, αθνχ απνηεινχκε κέξνο ηνπ θπξίαξρνπ Λανχ. 

γ) Χο θπξίαξρνη, απαηηνχκε φιεο νη εμνπζίεο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο λα ππάξρνπλ ππέξ ηνπ Διιεληθνχ 

Λανχ θαη ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο θαη λα αζθνχληαη φπσο νξίδεη ην χληαγκα. 

δ) O ζεβαζκφο θαη ε πξoζηαζία ηεο αμίαο ηoπ αλζξψπoπ απoηειoχλ ηελ πξσηαξρηθή ππoρξέσζε ηεο 

Πoιηηείαο, θαη πσο βάζεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο απηήο παξαγξάθνπ ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ πληάγκαηφο 

καο, νξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ νθείιεη λα εμππεξεηεί ε θξαηηθή εμνπζία. 

ε) Χο θπξίαξρνη αθαηξνχκε, ην δηθαίσκα απνξξνήο εμνπζηψλ απφ ηελ ίδηα ηελ εμνπζία 

δίρσο ηε ζπλαίλεζε ηνπ ιανχ θαη ηε ζπκθσλία ηνπο πξνο ην χληαγκα, θαζψο θαη απφ εμνπζίεο άιισλ 

θξαηψλ πνπ αξλνχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ ιατθή θπξηαξρία ησλ Διιήλσλ θαη ην Διιεληθφ χληαγκα. 

ζη) Απαηηνχκε ηελ άκεζε δίσμε ησλ ζθεηεξηζηψλ ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο θαη ησλ εμνπζηψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ απηήλ, βάζεη ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 120, απφ φινπο ηνπο δηθαζηέο πνπ 

ζεσξνχλ βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηνπλ θαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα θαηαζέζνπκε, φηη δελ 

ηεξείηαη ην ζχληαγκα, φηη έρεη δηαπξαρζεί ην έγθιεκα ηνπ ζθεηεξηζκνχ ην νπνίν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

ζπληζηά θαη έγθιεκα εζράηεο πξνδνζίαο, γηα ην νπνίν βάζεη ηεο ππ’ αξηζκφλ 4/2012 γλσκνδ. ηνπ 

Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ε ζχιιεςε ησλ εγθιεκαηηψλ αθνινπζεί ηελ απηφθνξε δηαδηθαζία δίρσο 

λα ιακβάλεηαη ππφςε ην δηθαίσκα ηεο βνπιεπηηθήο αζπιίαο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα ζεσξήζνπκε 

φηη δελ έρεη αθφκε απνθαηαζηαζεί ε λφκηκε εμνπζία θαη φηη βάζεη ηεο 3εο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 120, 

ε πξνζεζκία παξαγξαθήο ησλ εγθιεκάησλ ηνπο ζα αξρίζεη κφιηο απνθαηαζηαζεί ε λφκηκε εμνπζία. 

(εκείσζε: χκθσλα κε ηα ιεμηθά «ζθεηεξηζκφο» είλαη ε αξπαγή, ε ηδηνπνίεζε, ε νηθεηνπνίεζε, ε 

θαηαπάηεζε, ε παξάρξεζε θαη ε ππεμαίξεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ε θαηάρξεζε εμνπζίαο πξνο 

εμππεξέηεζε ηδηνηειψλ ή επί κέξνπο ζθνπψλ ζε βάξνο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Δλψ γηα «εζράηε 
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πξνδνζία» ζχκθσλα κε ηνλ Πνηληθφ καο Κψδηθα (άξζξν 134, παξ. 2) ζπιιακβάλεηαη φπνηνο επηρεηξεί 

κε ζθεηεξηζκφ ηεο ηδηφηεηάο ηνπ σο νξγάλνπ ηνπ Κξάηνπο λα θαηαιχζεη ή λα αιινηψζεη ή λα θαηαζηήζεη 

αλελεξγφ, δηαξθψο ή πξνζθαίξσο ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ιατθή θπξηαξρία.) 

δ) πλεηδεηνπνηψληαο φηη, ιφγσ ηνπ φηη δηαζέηνπκε επαξθή θαη αγλφ παηξησηηζκφ, ε ηήξεζε ηνπ 

πληάγκαηνο (βάζεη ηνπ άξζξνπ 120 παξ. 4) επαθίεηαη ελ κέξεη θαη ζε εκάο, ελεξγνπνηνχκε ην δηθαίσκα 

λα αληηζηεθφκαζηε κε θάζε κέζν ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε επηρεηξεί λα ην θαηαιχζεη κε ηε βία. 

ε) Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε ηήξεζε ηνπ πληάγκαηνο δελ επαθίεηαη ζηελ λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή θαη 

δηθαζηηθή εμνπζία, αιιά ζηνλ παηξησηηζκφ ησλ Διιήλσλ, θάλνληαο ρξήζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο πνπ 

καο πξνζθέξεη ην χληαγκα, δηθαηνχκαζηε θαη ππνρξενχκαζηε λα αληηζηεθφκαζηε κε θάζε κέζν, αθφκε 

θαη θαηά παξάβαζε λφκσλ θαη δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε επηρεηξεί λα θαηαιχζεη 

ην χληαγκα κε ηε βία. (εκείσζε: Ζ εθαξκνγή αληηζπληαγκαηηθψλ λφκσλ απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία 

δηα ηεο βίαο, αίξνληαο ην δηθαίσκα ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ησλ πνιηηψλ, ην δηθαίσκα ηεο 

αληίζηαζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 120, ην δηθαίσκα ηεο δίθαηεο δίθεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

ακεξφιεπην δηθαζηήξην, θαη παξαζέηνληαο αληί απηψλ ηα ζψκαηα αζθαιείαο, εξκελεχεηαη σο 

επηρείξεζε θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο κε ηε βία) 

ζ) Λακβάλνληαο ππφςε φηη, ην χληαγκά καο επαθίεη ηελ ηήξεζή ηνπ ζε φινπο ηνπο Έιιελεο πνπ 

δηαζέηνπλ παηξησηηζκφ θαη φρη απνθιεηζηηθά ζηνπο εηδήκνλεο, ιακβάλνπκε ην δηθαίσκα λα εξκελεχνπκε 

ην χληαγκα θαηά ην δνθνχλ, θξίλνληαο πνηεο δηαηάμεηο λφκσλ ζπκθσλνχλ κε απηφ θαη πνηεο ιφγσ ηεο 

αληηζπληαγκαηηθφηεηάο ηνπο επηρεηξνχλ λα ην θαηαιχζνπλ. 

η) Γειψλνπκε πνιηηηθή αλππαθνή απέλαληη ζε θάζε αληηζπληαγκαηηθή δηάηαμε ηνπ θξάηνπο, αξλνχκελνη 

λα ηελ εθηειέζνπκε, κέρξηο φηνπ ε πνιηηεία καο απαληήζεη αηηηνινγεκέλα βάζεη ηνπ πληάγκαηνο θαη 

ησλ λφκσλ πνπ ζπκθσλνχλ κε απηφ, ζηηο δειψζεηο επηθχιαμεο σο πξνο ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ησλ 

δηάηαμεσλ πνπ ζα θαηαζέζνπκε επίζεκα ζε δεκφζηα αξρή, καδί κε ηε δήισζε αδπλακίαο εθηέιεζεο γηα 

ιφγνπο ζπλείδεζεο. 

ηα), Λακβάλνληαο ππφςε φηη, ην δηθαίσκα ηεο αληίζηαζεο κε θάζε κέζν ην αληινχκε απ’ επζείαο απφ ην 

ζχληαγκα, θαη θξνληίδνληαο ψζηε, νη πξάμεηο αλππαθνήο λα κελ εκπίπηνπλ ζε θάπνην άξζξν ηνπ 

Πνηληθνχ καο Κψδηθα, (αζρέησο αλ απφ ην άξζξν 120 ηνπ πληάγκαηνο δελ ηίζεηαη ηέηνηνο 

πεξηνξηζκφο), ζεσξνχκε ηελ δήισζε αλππαθνήο θαζ’ φια λφκηκε θαη δεηνχκε ηελ ππνζηήξημε ησλ 

θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ησλ δηθαζηεξίσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δξάζε καο θζάζεη σο απηά. 
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Ζ ΠΡΟΣΑΖ 

Βάζεη απηψλ, πξνηείλνπκε, πξνο φινπο ηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ δηαζέηνπλ ζεβαζκφ πξνο ην 

χληαγκα, επαξθή θαη αγλφ παηξησηηζκφ, θαη πνπ αληηιακβάλνληαη φηη δελ ηεξείηαη ην χληαγκα απφ 

ηελ εμνπζία, θηλδπλεχνληαο λα θαηαιπζεί κε ηε βία, λα πξάμνπλε θαηά ζπλείδεζε, έρνληαο ππφςε ηα 

αθφινπζα: 

Σν χληαγκα είλαη ε βαζηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ εμνπζηαζηψλ, βάζεη ηεο νπνίαο «ν 

θπξίαξρνο ιαφο» παξέρεη ζε ζπκπνιίηεο ηνπ δηνηθεηηθά πξνλφκηα. 

χκθσλα κε ην πξψην άξζξν απηήο ηεο ζπκθσλίαο «Όιεο oη εμoπζίεο πεγάδoπλ απφ ηo Λαφ, 

ππάξρoπλ ππέξ απηoχ θαη ηoπ Έζλoπο θαη αζθoχληαη φπσο oξίδεη ηo χληαγκα.» 

Γελ ππάξρεη ινηπφλ δηάθξηζε κεηαμχ Λανχ θαη εμνπζίαο, δηφηη εμνπζία είλαη ν Λαφο πνπ νξίδεη 

εθθξαζηέο ηεο βνχιεζήο ηνπ ζε δηάθνξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο, ζπγθξνηψληαο ηε λνκνζεηηθή, ηελ 

εθηειεζηηθή θαη ηε δηθαζηηθή εμνπζία. Αμίδεη λα πξνζερζεί φηη ζην πξψην άξζξν ηνπ πληάγκαηνο, πνπ 

νξίδεη ηε βαζηθή καο ζπκθσλία θαη δελ κπνξεί λα αλαζεσξεζεί, ε ιέμε «Λαφο» αξρίδεη κε Λ θεθαιαίν, 

ελψ ε ιέμε «εμνπζία» κε ε κηθξφ. Αθξηβψο δηφηη ν Λαφο θαη ε εμνπζία σο δπλάκεηο δελ είλαη ηζφηηκεο. 

Λνγηθφ, δηφηη ε εμνπζία απνξξέεη απφ ην ιαφ θαη δχλαηαη λα ππάξρεη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξεί ηνπο 

ζπκθσλεζέληεο φξνπο. Δλψ αληίζηξνθα ν Λαφο δχλαηαη λα ππάξρεη δίρσο φξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα 

δίρσο ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη ζε απηφλ απφ ηελ εμνπζία. Ο Λαφο, σο «θπξίαξρνο», δχλαηαη θαη’ 

επηινγήλ λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηνπο φξνπο ηεο εμνπζίαο, ελψ αληίζηξνθα, ε εμνπζία ππνρξενχηαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην Λαφ θαη θαηαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ζην 

χληαγκα. 

Σα αλσηέξσ, απνζαθελίδνληαη ζην πξψην άξζξν ηνπ πληάγκαηνο κε ηελ παξάγξαθν πνπ νξίδεη φηη: 

«ΘΔΜΔΛΗO ΣOΤ ΠOΛΗΣΔΤΜΑΣO ΔΗΝΑΗ Ζ ΛΑΨΚΖ ΚΤΡΗΑΡΥΗΑ.» 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νχηε ζηε βαζηθή καο ζπκθσλία νχηε ζε θάπνην άιιν άξζξν ηνπ πληάγκαηνο, 

δελ αλαθέξεηαη φηη ζεκέιην ηνπ πνιηηεχκαηνο είλαη ε θπξηαξρία ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο, ή ε θπξηαξρία 

μέλσλ δπλάκεσλ. 

Σίζεηαη ινηπφλ ην θξίζηκν εξψηεκα απφ ηνπο πνιίηεο, σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δξάζεο καο, φηαλ 

θινλίδεηαη απφ ηνπο εμνπζηαζηέο φρη κφλνλ ην χληαγκα, φρη κφλνλ ην ζπκθσλεζέλ Πνιίηεπκα αιιά ην 

ζεκέιην ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Πνιηηεχκαηνο! 

Πιένλ, ε δξάζε ησλ Διιήλσλ Πνιηηψλ έρεη απνθαζηζζεί θαη απνηειεί κνλφδξνκν. Γηφηη δχν είλαη νη 

επηινγέο: Ή δηαηεξνχκε «κε θάζε κέζν» ην ζεκέιην ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Πνιηηεχκαηνο πνπ είλαη ε ιατθή 

θαη θαζ’ επέθηαζε ε Δζληθή καο Κπξηαξρία, ή γηλφκαζηε δνχινη. Γελ ππάξρεη ηξίηνο δξφκνο, δελ 
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ππάξρνπλ θίινη, νχηε εηδήκνλεο, νχηε δαλεηζηέο, ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζακε λα παξαρσξήζνπκε 

ηελ Λατθή θαη θαζ’ επέθηαζε ηελ Δζληθή καο θπξηαξρία, δίρσο φξνπο, δίρσο κηα ζπκθσλία ζαθψο 

θαηαγεγξακκέλε ζε έλα χληαγκα. 

Γελ ππάξρνπλ δηιιήκαηα, φηαλ ε κφλε δπλαηή επηινγή ηίζεηαη κεηαμχ ησλ φξσλ «θπξίαξρνο» ή 

«δνχινο». Γελ ππάξρεη Δπξσπατθή πξννπηηθή, νχηε πξννπηηθή κηαο δηεζλνχο δηαθπβέξλεζεο, πξηλ 

εμαζθαιηζηεί απφ ηνπο ιανχο ε ιατθή θπξηαξρία, κε φξνπο ζαθψο θαηαγεγξακκέλνπο ζε έλα χληαγκα. 

Ζ θαηάιπζε ηνπ πληάγκαηνο κε ηε βία, κε πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη κε εθβηαζηηθά 

λνκνζεηήκαηα πξνθαζηδφκελα ηελ αλάγθε ηνπ θαηεπείγνληνο, κε εθθνβηζκνχο κηαο ελδερφκελεο 

πηψρεπζεο, κε κνλνδξφκνπο πξνο κηα αζαθή Δπξσπατθή πξννπηηθή, θαη κε πνηληθνπνίεζε ηεο πγηνχο 

εζληθήο ζπλείδεζεο, θινλίδνπλ αλεπαλφξζσηα ην ζεκέιην ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Πνιηηεχκαηνο. 

Ζ θαηάιπζε ηνπ πληάγκαηνο πνπ είλαη πιένλ γεγνλφο, πξνηείλεηαη σο κνλφδξνκνο απφ ηνπο 

εμνπζηαζηέο πξνο επίηεπμε ηεο εμφδνπ καο απφ ηελ θξίζε, κηα θξίζε πνπ νη ίδηνη δεκηνχξγεζαλ κε 

βαζηθφ ζθνπφ ηελ θαηάιπζε ηεο πληαγκαηηθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηε δνπινπνίεζε ηνπ θπξίαξρνπ Λανχ. 

Ζ επηβνιή κηαο πνιηηηθήο ιχζεο σο κνλφδξνκνπ, είλαη άζθεζε βίαο, θαη φηαλ δη απηήο ηεο βίαο 

θαηαιχεηαη ην χληαγκα, απνξξένπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ νξίδνληαη ζηελ αθξνηειεπηαία δηάηαμή ηνπ, γηα 

αληίζηαζε κε θάζε κέζν. 

Ζ ΓΟΜΖ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΣΑΖ ΑΝΑΠΣΤΔΣΑΗ Χ ΔΞΖ: 

Α. Παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ βεβαηψλνπλ φηη ε θξαηηθή εμνπζία δελ ηεξεί 

ην χληαγκα. Γεγνλφο πνπ απηνκάησο πξνζθέξεη ην δηθαίσκα ζηνλ θπξίαξρν Λαφ λα αληηζηαζεί κε 

θάζε κέζν, κέρξηο φηνπ ε αλαηξεπηηθή απηή ζρέζε πνπ πξνθχπηεη απφ θαηάρξεζε εμνπζίαο λα 

απνθαηαζηαζεί. 

Β. Οξίδεηαη ην δηθαίσκα αληίζηαζεο κε θάζε κέζν, ψζηε λα απνηξαπνχλ παξαλνήζεηο πνπ ζα 

εμσζνχζαλ ηνλ θπξίαξρν Λαφ, λα παξαβηάζεη θαη ν ίδηνο ην χληαγκα. 

Γ. Εεηείηαη απφ ηελ εμνπζία, λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή θαη δηθαζηηθή, λα αλαγλσξίζεη επηζήκσο ηα 

δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο αθξνηειεπηαίαο δηάηαμεο ηνπ πληάγκαηνο, ζε 

θάζε πεξίπησζε πνπ απηή δελ ηεξεί ην χληαγκα. 

Γ. Σεθκεξηψλεηαη, φηη ε πνιηηηθή αλππαθνή, νρπξψλεη ηε δεκνθξαηία θαη πξνάγεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ. 

Δ. Σεθκεξηψλεηαη φηη ε πνιηηηθή αλππαθνή, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα πξφηαζε, δελ απνηειεί 

πνηληθφ αδίθεκα, δηφηη δελ εκπίπηεη ζε θαλέλα άξζξν ηνπ Πνηληθνχ καο Κψδηθα. 
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Α) ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ, ΟΣΗ Ζ ΔΞΟΤΗΑ ΓΔΝ ΣΖΡΔΗ ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ 

Αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ην δηθαίσκα αληίζηαζεο κε θάζε κέζν, απνξξέεη θάζε θνξά πνπ ε εμνπζία 

δελ ηεξεί ην χληαγκα θαη φρη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ έρεη θαηαιπζεί νξηζηηθά. Ακέηξεηεο είλαη 

πιένλ νη κελχζεηο πνιηηψλ πξνο ηα Διιεληθά θαη δηεζλή δηθαζηήξηα, πνπ καο παξέρνπλ πιεζψξα 

αληηζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη θαηαγγέιινπλ ηνπο πνιηηηθνχο κε άςνγα ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία, φρη 

κφλνλ γηα θαηά ζπξξνήλ παξαβηάζεηο ηνπ πληάγκαηνο αιιά θαη γηα ην έζραην θαθνχξγεκα ηεο 

Δζράηεο Πξνδνζίαο. Σν γεγνλφο φηη νη κελχζεηο απηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ εθδηθάδνληαη, θαη αλ 

δηθαζηνχλ δελ ηειεζηδηθνχλ κε παξεκβνιέο ηεο θπβέξλεζεο ή πξνσζνχληαη πξνο ηε Βνπιή θαη 

κπαίλνπλ ζην αξρείν, απνηειεί άιιε κηα απφδεημε ηεο θαηά ζπξξνήλ θαηάρξεζεο εμνπζίαο ηφζν απφ 

ηνπο πνιηηηθνχο φζν θαη απφ ηνπο δηθαζηέο. 

Γελ απαηηείηαη ινηπφλ λα απνδείμνπκε εδψ φηη ε εμνπζία δελ ηεξεί ην ζχληαγκα, δηφηη επηζπλάπηνπκε 

θάπνηεο απφ απηέο ηηο άςνγα ηεθκεξησκέλεο κελχζεηο. Σν γεγνλφο φηη δελ εθδηθάζηεθαλ απφ ηνλ Άξεην 

Πάγν αιιά πξνσζήζεθαλ πξνο ηε Βνπιή φπνπ θάπνηεο αλαθνηλψζεθαλ πξνο ην ζψκα θαη θάπνηεο 

άιιεο φρη, ίζσο λα «αζσψλεη» ηνπο κελπφκελνπο πνιηηηθνχο δηα ηεο παξαγξαθήο, δελ ηεθκεξηψλεη 

φκσο ηελ άπνςε πσο δελ ζπκβαίλνπλ ζπληαγκαηηθέο παξαβάζεηο θαη κάιηζηα θαηά ζπξξνήλ, πσο νη 

πνιηηηθνί καο δελ έρνπλ αλάγεη ηελ θαηάρξεζε εμνπζίαο ζε επάγγεικα, θαη πσο δελ έρεη ζπληειεζηεί ην 

θαθνχξγεκα ηεο Δζράηεο Πξνδνζίαο. 

Γηα ηνλ θπξίαξρν Λαφ, κε ηνπ νπνίνπ ηελ λνεκνζχλε δελ πξέπεη λα παίδνπλ νη εμνπζηαζηέο, ην γεγνλφο 

ηεο θαηά ζπξξνήλ παξαγξαθήο ησλ αδηθεκάησλ ηνπο απνηειεί απφδεημε φηη δελ ηεξνχλ ην χληαγκα, 

φρη απφ ακέιεηα, αιιά δηφηη έρνπλ αλάγεη ηελ θαηάρξεζε εμνπζίαο ζε πξνζνδνθφξν επάγγεικα. Ζ 

πξνζζήθε ηνπ άξζξνπ 86 ζην χληαγκα, δηα ηνπ νπνίνπ απνιακβάλνπλ κηα Θετθή πιένλ αζπιία γηα 

φιεο ηηο πνηληθέο ηνπο παξαβάζεηο, απνηειεί ηελ ρεηξφηεξε εθηξνπή ηνπ πληάγκαηνο, δηα ηεο νπνίαο ε 

ιατθή θπξηαξρία πεξλά απφ ηνλ θπξίαξρν Λαφ ζηνπο εμνπζηαζηέο. Σν άξζξν 86 αλαηξεί ηα πξψηα δχν 

άξζξα ηνπ πληάγκαηνο πνπ νξίδνπλ ηνλ ιαφ σο θπξίαξρν θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

αθξνηειεπηαία δηάηαμε παξ. 3 ζχκθσλα κε ηελ νπνία «O ζθεηεξηζκφο, κε oπoηoλδήπoηε ηξφπo, ηεο 

ιατθήο θπξηαξρίαο θαη ησλ εμoπζηψλ πoπ απoξξέoπλ απφ απηή δηψθεηαη κφιηο απoθαηαζηαζεί ε λφκηκε 

εμoπζία..» Ζ θαη’ εμαθνινχζεζηλ ζχληαμε, ςήθηζε θαη ππνγξαθή αληηζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πνιινχο ηξφπνπο ζθεηεξηζκνχ ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, θαη ην γεγνλφο φηη δελ 

δηψθεηαη δειψλεη πσο δελ έρεη απνθαηαζηαζεί αθφκε ε λφκηκε εμνπζία. 

Ζ λνκηκφηεηα ηεο ζεκεξηλήο εμνπζίαο, ζηνηρεηνζεηείηαη κάιινλ απφ ηηο θήκεο ησλ κηζζσκέλσλ ΜΜΔ 

παξά απφ κία πξνζεθηηθή αληηζηνίρεζε ησλ έξγσλ ηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο. Γηφηη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 82, «Ζ θπβέξλεζε θαζνξίδεη θαη θαηεπζχλεη ηε γεληθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, 

ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ πληάγκαηνο θαη ησλ λφκσλ.» θαη φρη παξαβηάδνληαο ην χληαγκα θαηά 

ζπξξνήλ, φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα. Ζ αλαθάιπςε έζησ θαη κίαο αληηζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο ζην έξγν 
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ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηε λνκηκφηεηά ηεο, ελψ ε εθηέιεζε έζησ θαη κίαο 

αληηζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο, ζέζεη ζε ακθηζβήηεζε ηε λνκηκφηεηα ηεο θπβέξλεζεο, πξνζθέξνληαο 

ζηνπο πνιίηεο ην δηθαίσκα ηεο αλππαθνήο θαη ηεο αληίζηαζεο κε θάζε κέζν, φπσο νξίδεη ην άξζξν 120. 

χκθσλα κε ην άξζξν 59, πνπ νξίδεη ηα θαζήθνληα ησλ βνπιεπηψλ, νη βνπιεπηέο πξηλ αλαιάβνπλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο, νξθίδνληαη λα είλαη πηζηνί ζηελ Παηξίδα θαη ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, λα ππαθνχλ 

ζην χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο θαη εθπιεξψλνπλ επζπλείδεηα ηα θαζήθνληά ηνπο. Ζ ζχληαμε, ςήθηζε 

θαη ππνγξαθή πξνο εθηέιεζε αληηζπληαγκαηηθψλ λφκσλ, απνηειεί κηα αδηάζεηζηε απφδεημε φηη 

παξαβαίλνπλ ηνλ φξθν ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ ηε λνκηκφηεηα εθπξνζψπεζεο ηνπ θπξίαξρνπ 

ιανχ. ε έλα πξαγκαηηθά δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, πηζηφ ζηηο αμίεο ηνπ Διιεληθνχ πνιηηηζκνχ φπνπ 

γελλήζεθε ε δεκνθξαηία, ν ιαφο έρεη ην δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη ηνλ βνπιεπηή πνπ παξέβε ηνλ φξθν 

ηνπ, αληηθαζηζηψληαο ηνλ κε θάπνηνλ άιινλ πνπ ζα εθηειεί πην επζπλείδεηα ηα θαζήθνληά ηνπ. Γελ έρεη 

ινηπφλ θακία ζρέζε ε αζπιία ησλ βνπιεπηψλ, κε ηελ αιεζηλή Γεκνθξαηία. Γεγνλφο άιισζηε πνπ 

νξίδεηαη ζαθψο θαη απφ ην ζεκεξηλφ καο χληαγκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν «O ζθεηεξηζκφο, κε 

oπoηoλδήπoηε ηξφπo, ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο θαη ησλ εμoπζηψλ πoπ απoξξέoπλ απφ απηή δηψθεηαη. 

(άξζξν 120) 

Ο ζπλήζεο ηξφπνο ζθεηεξηζκνχ ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο απφ ηνπο βνπιεπηέο, είλαη ε κε ηήξεζε ησλ 

πξνεθινγηθψλ ηνπο ππνζρέζεσλ, ε παξάβαζε ηνπ φξθνπ πεξί ηήξεζεο ηνπ πληάγκαηνο θαη ε κε 

εθπιήξσζε κε επζπλείδεην ηξφπν ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ ηα αδηθήκαηα ηεο 

παξάβαζεο θαζήθνληνο θαη ηεο θαηάρξεζεο εμνπζίαο ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ελψ ζηε ρεηξφηεξε 

θζάλνπλ σο ηελ εθρψξεζε ηεο Δζληθήο καο θπξηαξρίαο πνπ ζπληζηά ην θαθνχξγεκα ηεο Δζράηεο 

Πξνδνζίαο. Με πνηα ινγηθή ινηπφλ, θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη βνπιεπηέο καο δηεθδηθνχλ ηελ 

αζπιία; Μηα αζπιία πνπ αθφκε θαη αλ ηνπο παξέρεηαη απφ ην λφκν είλαη αλέληηκν λα ηε δηεθδηθήζνπλ! 

Γηφηη ε δηεθδίθεζή ηεο απνηειεί απφδεημε κε επζπλείδεηεο εθπιήξσζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Άιισζηε, ε «αζπιία» αλήθεη ζηνλ θπξίαξρν Λαφ θαη φρη ζηνπο εμνπζηαζηέο, γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν 

φηη είλαη θπξίαξρνο ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ηεο Υψξαο ηνπ, ελψ νη εμνπζηαζηέο νξίδνληαη κφλνλ θαηφπηλ 

θάπνηαο ζπκθσλίαο ηελ νπνία νθείινπλ λα ηεξήζνπλ. Ο θπξίαξρνο ιαφο ππάξρεη δίρσο θακία πξφηεξε 

ζπκθσλία. Τπάξρεη δηφηη γελλήζεθε εδψ, δηφηη εδψ γελλήζεθαλ θαη νη πξφγνλνί ηνπ, δηφηη ηνπ αλήθεη 

απηή ε γεο, θαη δηφηη ελ ηέιεη, δελ έρεη άιιε επηινγή. Γελ θαηνηθνχκε ινηπφλ εδψ, θαηφπηλ θάπνηαο 

ζπκθσλίαο, δηφηη δελ καο παξαρσξήζεθε ε Διιεληθή Γεο κε φξνπο απφ θάπνηνπο. Γηφηη ε Διιεληθή Γεο 

είλαη ην ζπίηη καο, θαη ζχκθσλα κε ην χληαγκα πνπ νθείινπλ λα ζέβνληαη νη εμνπζηαζηέο, ην ζπίηη καο 

είλαη άζπιν. 

Ζ αζπιία επνκέλσο αλήθεη ζην ιαφ θαη φρη ζηνπο εμνπζηαζηέο. Καη ε αληηζηξνθή απηνχ ηνπ φξνπ δηα ηεο 

πξνζζήθεο ησλ άξζξσλ 61, 62, θαη 86 απνηειεί ηε ρεηξφηεξε ζπληαγκαηηθή εθηξνπή, πνπ θινλίδεη ην 

ζεκέιην ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Πνιηηεχκαηνο. Βάζεη ηνπ πληάγκαηνο, νη πνιίηεο πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ 



10 
 

ηνπο ξφινπο θάπνηαο εμνπζίαο, ηνπο αλαιακβάλνπλ κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη ηελ ππφζρεζε φηη ζα 

ηεξήζνπλ ηε ζπκθσλία. Οξθίδνληαη πίζηε ζην χληαγκα, θαη ζηνπο λφκνπο. Καη γηα ην ιφγν απηφ φηαλ 

παξαβαίλνπλ ηνλ φξθν ηνπο θαη ηε ζπκθσλία πξέπεη λα ηηκσξνχληαη θαη κάιηζηα απζηεξά. Γηφηη ε 

αλάιεςε ελφο ξφινπ εμνπζίαο ήηαλ δηθή ηνπο επηινγή, θαη είραλ ηε γλψζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ απηήλ. ε αληίζεζε πξνο ηνλ θάζε Έιιελα πνιίηε, ν νπνίνο δελ επέιεμε λα θαηνηθήζεη 

ζε απηή ηε ρψξα αιιά ηνπ έηπρε, δελ καο ππνζρέζεθε θάηη, δελ νξθίζηεθε λα ζέβεηαη ην χληαγκα θαη 

ηνπο λφκνπο, θαη αλ νξθίζηεθε ελδέρεηαη λα κελ ην έπξαμε θαηά ζπλείδεζε. Όια απηά παξέρνπλ ζηνλ 

θνηλφ Έιιελα πνιίηε κηα αζπιία, ηελ νπνία φκσο ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηφλ λα δηθαηνχληαη 

νη εμνπζηαζηέο. 

Σν γεγνλφο φηη νη Έιιελεο πνιίηεο βξέζεθαλ κέζα ζηελ Πνιηηεία θαηά ζχκπησζε, ελψ νη εμνπζηαζηέο 

αλέιαβαλ έλαλ ξφιν εμνπζίαο θαηά ζπλείδεζε, θαη ην γεγνλφο φηη νη πξψηνη δελ έδσζαλ νχηε 

παξέβεζαλ θάπνηα ππφζρεζε, ελψ νη δεχηεξνη απνιακβάλνπλ έλα πιήζνο πξνλνκίσλ ράξε ζε κηα 

βαξχηαηε ππφζρεζε πνπ θαηά ζπλείδεζε έδσζαλ, παξέρεη αζπιία ζηνπο πξψηνπο θαη βαξχηαηεο 

πνηληθέο επζχλεο ζηνπο δεχηεξνπο, θάζε θνξά πνπ παξαβηάδνπλ ην χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο πνπ 

ζπκθσλνχλ κε απηφ. 

Αθνχ ινηπφλ ην αίηεκα ηεο αζπιίαο απφ ηνπο βνπιεπηέο απνηειεί ηε ρεηξφηεξε ζπληαγκαηηθή εθηξνπή 

ηελ νπνία νη ίδηνη επηλφεζαλ πξνο εμππεξέηεζε ηδηνηειψλ ζθνπψλ θαη φρη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 

πξέπεη επεηγφλησο λα αλαηξεζεί, αίξνληαο παξάιιεια θαη ην δηθαίσκα ηεο παξαγξαθήο, ψζηε 

επηηέινπο λα εθδηθαζηνχλ νη ππνζέζεηο ηνπο θαη λα απνδεηρζεί ην απηνλφεην: Όηη έρνπλ πξνδψζεη ηνλ 

θπξίαξρν Λαφ, θαηαιχνληαο ην χληαγκα. 

Β) ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΑΝΣΗΣΑΖ ΚΑΗ ΣΑ ΜΔΑ 

Σν δηθαίσκα αληίζηαζεο πξνθχπηεη, φηαλ νη εμνπζηαζηέο δελ ηεξνχλ ην χληαγκα, δειαδή ηε βαζηθή 

καο ζπκθσλία βάζεη ηεο νπνίαο αλέιαβαλ ξφινπο εμνπζίαο. Ξαλαζπκίδνπκε ινηπφλ φηη ζηε βαζηθή καο 

ζπκθσλία νξίδεηαη κε ζαθήλεηα πσο θπξίαξρνο είλαη ν Λαφο, ελψ νη εμνπζηαζηέο απνθηνχλ ην δηθαίσκα 

λα λνκνζεηνχλ, λα εθηεινχλ θαη λα δηθάδνπλ, κφλνλ θαηφπηλ θάπνηαο ζπκθσλίαο θαη κφλνλ θαζ’ φζνλ 

ηελ ηεξνχλ. 

Σίζεηαη ινηπφλ ην εξψηεκα: Πνηνο ζα δηθάδεη ηνπο εμνπζηαζηέο, φηαλ αζεηνχλ ηε ζπκθσλία ηνπο; Καη’ 

εθηξνπή ηεο βαζηθήο ζπκθσλίαο καο πνπ νξίδεηαη ζην πξψην άξζξν ηνπ πληάγκαηνο, νη εμνπζηαζηέο 

απαληνχλ φηη αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη λα δηθάδνπλ ηνπο ίδηνπο θάζε θνξά πνπ αζεηνχλ ηε ζπκθσλία καο! 

Καη φηη ελ ηέιεη δελ ρξεηάδεηαη λα απηνδηθάδνληαη δηφηη έρνπλ απνθηήζεη αζπιία!! 

Ζ βνπιεπηηθή αζπιία ζηελ Διιάδα, ελ έηεη 2014, είλαη ηζρπξφηεξε απφ ην αιάζεην ηνπ Πάπα θαηά ηνλ 

Μεζαίσλα! Γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ν Δπξσπατθφο Μεζαίσλαο, σρξηά κπξνζηά ζηνλ ζχγρξνλν 
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Διιεληθφ! Σν γεγνλφο φηη θαη ζε άιιεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε καο θπξηαξρεί κεζαίσλαο, δελ δηθαηψλεη ηελ 

θαηάιπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο απφ ηνπο εμνπζηαζηέο καο. Γηφηη ε έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο 

πεγάδεη απφ ηε ινγηθή, θαη φρη απφ παξαδείγκαηα άιισλ παξαθξφλσλ ιαψλ πνπ ηζρπξίδνληαη γηα ην 

ζεαζήλαη φηη έρνπλ δεκνθξαηία. 

Σν δηθαίσκα αληίζηαζεο κε θάζε κέζν, παξέρεηαη απφ ηελ αθξνηειεπηαία δηάηαμε ζε φινπο ηνπο 

Έιιελεο πνιίηεο άκεζα, θαη φρη κέζσ ηεο εμνπζίαο. Γελ ρξεηαδφκαζηε ινηπφλ άδεηα απφ ηελ Αζηπλνκία, 

ηνλ Δηζαγγειέα, ηνλ Γήκαξρν ή θάπνηνλ αξκφδην Τπνπξγφ, γηα λα αληηζηαζνχκε, κε θάζε κέζν, θάζε 

θνξά πνπ ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη ην χληαγκα δελ ηεξείηαη. Αμίδεη λα επαλαιάβνπκε φηη δελ ρξεηάδεηαη λα 

απνδείμνπκε πσο θηλδπλεχεη λα θαηαιπζεί ε Γεκνθξαηία γηα λα ελεξγνπνηήζνπκε απηφ ην δηθαίσκα. 

Γηφηη ην δηθαίσκα καο παξέρεηαη θάζε θνξά πνπ εληνπίδνπκε έζησ θαη κία αληηζπληαγκαηηθή δηάηαμε δηα 

ηεο νπνίαο επηρεηξείηαη ε θαηάιπζε ηνπ πληάγκαηνο. Άιισζηε δελ ζα είρε λφεκα, λα αληηδξάζνπκε 

φηαλ ζπάζεη ηειείσο ην γπαιί, αθνχ ππνρξενχκαζηε λα θαηαγγείινπκε ην επηρείξεκα ηεο ζξαχζεο ηνπ, 

ακέζσο κφιηο εκθαληζηεί ε πξψηε ξσγκή. 

Γηθαηνχκαζηε θαη ππνρξενχκαζηε, ζχκθσλα κε ηελ αθξνηειεπηαία δηάηαμε, λα αληηζηεθφκαζηε κε θάζε 

κέζν, δηφηη ζε εκάο θαη φρη ζηελ εμνπζία, επαθίεηαη ε ηήξεζε ηνπ πληάγκαηνο. Ζ δηάθξηζε απηή γίλεηαη 

γηα επλφεηνπο ιφγνπο, δηφηη θαηάρξεζε εμνπζίαο δελ κπνξεί λα γίλεη απφ ην ιαφ, παξά κνλάρα απφ 

ηνπο εμνπζηαζηέο. Αθνχ ην χληαγκα είλαη κηα ζπκθσλία δηα ηεο νπνίαο πξνζηαηεπφκαζηε απφ ηνλ 

θίλδπλν θαηάρξεζεο εμνπζίαο, φηαλ αλαζέηνπκε ξφινπο εμνπζίαο ζε θάπνηα πξφζσπα, δελ είλαη 

δπλαηφλ λα αλαζέζνπκε ζηα πξφζσπα απηά θαη ηελ επζχλε ηήξεζεο ηεο ζπκθσλίαο καο! 

Οη επζχλεο ινηπφλ κεηαμχ ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ δηαλέκνληαη σο εμήο: Οη κελ εμνπζηαζηέο είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη, ν δε θπξίαξρνο Λαφο γηα ηελ επίβιεςε 

φηη ην έξγν απηφ εμειίζζεηαη νξζά ζχκθσλα κε ηε ινγηθή καο θαη αληηθεηκεληθψο νξζά ζχκθσλα κε ην 

χληαγκα. Ζ παξαβίαζε ινηπφλ ηνπ πληάγκαηνο, είλαη επλφεην φηη δελ πξνθαιεί κφλνλ ηελ αληίδξαζή 

καο αιιά θαη ην δηθαίσκα λα δηθάζνπκε ηα πξφζσπα πνπ αλέιαβαλ θάπνηνπο ξφινπο εμνπζίαο θαη δελ 

ηνπο εθηέιεζαλ ζσζηά. Ζ άπνςε φηη νη ίδηνη ζα δηθάζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ή φηη ζα δηαλείκνπλ κεηαμχ 

ηνπο ην έξγν ηεο εθδίθαζεο δίρσο λα εξσηεζεί ν θπξίαξρνο ιαφο, απνηειεί άιιε κηα κνξθή θαηάρξεζεο 

εμνπζίαο πνπ επίζεο πξέπεη λα πξνθαιεί ηε αληίδξαζή καο θαη λα εθδηθάδεηαη απφ εκάο. 

Ζ ΑΝΤΠΑΚΟΖ 

Δπεηδή ε ηήξεζε ηνπ πληάγκαηνο δελ επαθίεηαη ζηνπο εηδήκνλεο αιιά ζην Λαφ, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνπο Έιιελεο πνπ δηαζέηνπλ παηξησηηζκφ, αλαζέηνπκε κελ ζηα ιατθά δηθαζηήξηα ηελ εθδίθαζε ησλ 

ζπληαγκαηηθψλ παξαβάζεσλ, φρη φκσο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ζπληάγκαηνο θαζ’ νινθιεξίαλ. Γηφηη γη’ 

απηήλ, είκαζηε ππεχζπλνη φινη καο θαη φρη κφλνλ νη εηδήκνλεο. Ζ άπνςε φηη νη εηδήκνλεο κφλνλ 

κπνξνχλ λα εξκελεχνπλ νξζά ην χληαγκα δελ επζηαζεί, θαη απνξξίπηεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη 
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δεκηνπξγνί ηνπ, πξνζθέξνπλ ην δηθαίσκα ηεο αληίζηαζεο ζε φινπο ηνπο Έιιελεο θαη φρη κφλνλ ζηνπο 

εηδήκνλεο κε ηελ αηηηνινγία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ απφ παξεξκελείεο. Σνχην βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο 

δηθαηνχηαη ν θάζε έλαο λα αληηζηέθεηαη κε θάζε κέζν πξηλ εξεπλήζεη πξνεγνπκέλσο θαη 

ζπλεηδεηνπνηήζεη, ηφζν ην πλεχκα ηνπ πληάγκαηνο φζν θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπ. Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο πξνηείλεηαη ν εμήο ηξφπνο δξάζεο: 

Κάζε θνξά πνπ θάπνηνο πνιίηεο έρεη ηε βεβαηφηεηα ή έζησ θαη ππφλνηεο κε ηήξεζεο ηνπ πληάγκαηνο, 

ζπληάζζεη κία ΓΖΛΧΖ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ Χ ΠΡΟ ΣΖ ΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηάηαμεο ή ελφο ζπλφινπ δηαηάμεσλ ή κηαο ζπκπεξηθνξάο θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ηελ θαηαζέηεη πξνο 

εξκελεία ζε κηα αξκφδηα δεκφζηα ππεξεζία. Αλ δηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αληηζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο 

αζθείηαη βία απφ ηελ εμνπζία πξνο ηνλ πνιίηε, απαηηείηαη επί παξαδείγκαηη βηαίσο έλα ρξεκαηηθφ πνζφ, 

θαηάζρεζε πεξηνπζίαο, άξζε ηνπ αζχινπ θιπ, ηφηε έρνπκε ηελ πεξίπησζε φπνπ θάπνηνο, λνκνζέηεο ή 

δεκφζην φξγαλν, επηρεηξεί λα θαηαιχζεη ην χληαγκα αζθψληαο βία, ππνπίπηνληαο ζηελ παξάγξαθν 4 

ηεο αθξνηειεπηαίαο δηάηαμεο ηνπ πληάγκαηνο. Γεγνλφο πνπ εγείξεη ην δηθαίσκα ηεο πνιηηηθήο 

αλππαθνήο, σο πξάμεο κε ζπκκεηνρήο ζηελ θαηαιπηηθή πξνο ην χληαγκα δηάηαμεο. 

Γηφηη, «Ο ΗΧΠΧΝ ΓΟΚΔΗ ΤΝΑΗΝΔΗΝ», θαζψο ε ζησπή ζεκαίλεη ζπκκεηνρή, ζπλελνρή θαη ζπλαίλεζε. 

Ζ δήισζε επηθχιαμεο σο πξνο ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ησλ δηαηάμεσλ ή ησλ πξάμεσλ δηα ησλ νπνίσλ 

απαηηείηαη βίαηα απφ ην θξάηνο ε ζπλαίλεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα δήισζε αλππαθνήο σο πξνο ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο κέρξηο φηνπ απηέο ελαξκνληζηνχλ πξνο ην χληαγκα, ή κέρξηο φηνπ 

εξκελεπηνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο ηνπ θξάηνπο θαη δηα ηεο εξκελείαο ιάβνπλ ηελ απνδνρή καο, 

απνηεινχλ ην δεχηεξν κέζν αληίζηαζεο ζε πεξηπηψζεηο κε ηήξεζεο ηνπ πληάγκαηνο θαη «ελαληίνλ 

νπνηνπδήπνηε επηρεηξεί λα ην θαηαιχζεη κε ηε βία». 

Ζ άξλεζε ζπλαίλεζεο ζε αληηζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο θαη εληνιέο θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ, απνηειεί 

δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε θάζε επζπλείδεηνπ πνιίηε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηεο αθξνηειεπηαίαο 

δηάηαμεο. Ζ πιεξσκή ινηπφλ κε αληηζπληαγκαηηθφ λφκν ηειψλ θπθινθνξίαο, ηειψλ επηηεδεχκαηνο, 

δηνδίσλ θαη εθηάθησλ εηζθνξψλ θαη νπνησλδήπνηε άιισλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ, θφξσλ, ηειψλ 

θιπ, απνηειεί πξάμε ζπλαίλεζεο δηα ηεο νπνίαο ηεθκεξηψλεηαη ε ζπλελνρή ζηελ παξαβίαζε ηνπ 

πληάγκαηνο θαη ζην επηρείξεκα θαηάιπζήο ηνπ. Σν γεγνλφο άιισζηε φηη ην χληαγκα έρεη θαηαιπζεί 

θαη ν ιαφο απφ θπξίαξρνο έγηλε ππήθννο, δελ νθείιεηαη κφλνλ ζηηο απζαηξεζίεο ησλ εμνπζηαζηψλ αιιά 

θπξίσο ζηελ ζπλαίλεζε ηνπ ιανχ πξνο απηέο δηα ηεο ζησπήο, ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ππαθνήο. 

Σν γεγνλφο φηη ν ιαφο απφ θπξίαξρνο ηεο ρψξαο ηνπ έγηλε ππήθννο, νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην 

γεγνλφο φηη δελ δηάβαζε πνηέ ην χληαγκα, αθήλνληαο ελ ιεπθψ ζε άιινπο ηφζν ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ 

θαη ηηο εξκελείεο φζν θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ν θαεκέλνο θπξίαξρνο θάπνηε ιαφο, δελ 

πξφζεμε φηη πνπζελά ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ ΓΔΝ ΜΑ ΕΖΣΑ ΤΠΑΚΟΖ!  
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Οη κφλνη ινηπφλ πνπ ζχκθσλα κε ην χληαγκα νθείινπλ λα ππαθνχλ ζην χληαγκα θαη ζηνπο λφκνπο 

είλαη νη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί θαη ζπγθεθξηκέλα, νη δηδάζθαινη, νη βνπιεπηέο θαη νη δηθαζηέο. Γηα ηνλ εμήο 

απινχζηαην ιφγν: Γηφηη σο ππάιιεινη πνπ εκείο ν θπξίαξρνο Λαφο ηνπο έρνπκε ζέζεη θάπνηεο 

αξκνδηφηεηεο, νθείινπλ λα καο ππαθνχλ, θαη γίλνληαη θαηά ζπλέπεηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο 

ηνπο, ππήθννί καο. Δμαίξεζε απνηειεί ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

33, νξίδεηαη σο θχιαθαο ηνπ πληάγκαηνο θαη φρη σο ππάιιεινο πνπ ππφθεηηαη ζε απηφ, φπσο φινη νη 

θξαηηθνί ιεηηνπξγνί. 

Με ηνλ φξν ινηπφλ «Έιιελ ππήθννο», αλαθεξφκαζηε κφλνλ ζηνπο θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη ζέζεηο εμνπζίαο, θαη φρη πξνο φινπο ηνπο Έιιελεο Πνιίηεο. Γηφηη νη Έιιελεο πνιίηεο είλαη 

ΚΤΡΗΑΡΥΟΗ ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ηεο ρψξαο ηνπο, θαη δελ είλαη δπλαηφλ έλαο θπξίαξρνο λα δειψλεη 

ππαθνή. Καη κάιηζηα, ππαθνή πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ!!! 

ΑΦΟΤ ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ ΓΔΝ ΤΠΟΥΡΔΧΝΔΗ ΣΟΤ ΈΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ Δ ΤΠΑΚΟΖ, θαη αθνχ νη 

εμνπζηαζηέο σο ππάιιεινί καο δελ δηθαηνχληαη λα ην θάλνπλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε έλλνηα ηεο ππαθνήο 

πνπ απαηηείηαη δηα ησλ λφκσλ, είλαη κηα επηλφεζε ησλ εμνπζηαζηψλ δηα ηεο νπνίαο απφ ππήθννη έγηλαλ 

θπξίαξρνη, κεηαηξέπνληαο ζε ππεθφνπο ηνπο εκάο. Αθνχ ινηπφλ, ζε θαλέλα κέξνο ην χληαγκα δελ 

ππνρξεψλεη ζε ππαθνή ηνλ θπξίαξρν Λαφ, ζπκπεξαίλνπκε πσο θάζε αίηεκα ππαθνήο απφ ηνπο 

θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο, πεγάδεη ή απφ αληηζπληαγκαηηθή δηάηαμε, ή απφ θαηάρξεζε εμνπζίαο θαη πξέπεη 

λα θαηαγγειζεί. 

Μειεηψληαο ην χληαγκα απφ ηελ αξρή, δηαπηζηψλνπκε φηη ζην πξψην κέξνο νξίδεη ηε κνξθή ηνπ 

πνιηηεχκαηνο, ελψ ζην δεχηεξν κέξνο ηα αηνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ. Αμίδεη λα 

δηεπθξηληζηεί, φηη δελ γίλεηαη ιφγνο γηα «δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο»! (δείηε ΜΔΡO ΓΔΤΣΔΡO 

Αηνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα») Βέβαηα, ζην άξζξν 7 αλαθέξεηαη ε έλλνηα ηεο πνηλήο θαη φηη θακηά 

πνηλή δελ κπνξεί λα επηβιεζεί ρσξίο λφκν πνπ θπζηθά πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην χληαγκα. Γελ γίλεηαη 

φκσο ιφγνο γηα επηβνιή πνηλήο ιφγσ αλππαθνήο. Ζ πνηλή ιεηηνπξγεί σο κέζν πεξηνξηζκνχ ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο πνπ ελδέρεηαη λα εκθαλίζνπλ θάπνηνη πνιίηεο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο 

ςπρνινγηθνί, νηθνλνκηθνί, εγσηζηηθνί θιπ. Γελ αλαθέξεηαη φκσο θάπνπ ζην χληαγκα, φηη κπνξεί λα 

επηβιεζεί πνηλή γηα ιφγνπο αλππαθνήο, κε εμαίξεζε ηνπο θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο νη νπνίνη νθείινπλ λα 

ππαθνχλ εμ’ αηηίαο ηνπ ξφινπ πνπ ζπλεηδεηά έρνπλ αλαιάβεη. 

ην ηξίην κέξνο ηνπ πληάγκαηνο, αλαπηχζζεηαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Πνιηηείαο, θαη 

κφλνλ ζην ηέηαξην κέξνο γίλεηαη ιφγνο γηα ππνρξέσζε ησλ Πνιηηψλ έλαληη ηεο Πνιηηείαο ε νπνία είλαη 

κία: Ο ζεβαζκφο πξνο ην χληαγκα θαη ε αληίζηαζε κε θάζε κέζν, ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε επηρεηξεί λα 

ην θαηαιχζεη κε ηε βία! πκπεξηιακβάλνληαο ζε απηή θαη ηελ ππνρξέσζε ππεξεζίαο ζηνλ ζηξαηφ, 

δηαπηζηψλνπκε πσο πξφθεηηαη μαλά γηα ηελ ίδηα ππνρξέσζε αληίζηαζήο καο ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε 

επηρεηξεί λα θαηαιχζεη ηε ζπληαγκαηηθή δεκνθξαηία καο θαη λα καο πάξεη ηελ εζληθή θπξηαξρία. ρεηηθά 



14 
 

κε ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο θφξσλ, ην χληαγκα δεηά ηε δίθαηε ζπκκεηνρή καο ζηα δεκφζηα βάξε 

δηα ηεο ζπλεηζθνξάο ελφο κέξνπο ησλ εζφδσλ καο ΑΝΑΛΟΓΗΚΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΦΟΡΟΓΟΣΗΚΖ ΜΑ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ δηθαηνινγεί ηελ απαίηεζε απφ ηνπο εμνπζηαζηέο πιεξσκήο 

πνζψλ πνπ δελ δηαζέηνπκε θαη κάιηζηα δηα ηεο βίαο. 

εβαζκφο θαη φρη ππαθνή ινηπφλ! Γηφηη ην χληαγκα είλαη έλα ζνθφηαην έξγν, πνπ καο παξέρεη έλα 

πιήζνο δηθαησκάησλ κε κία θαη κνλαδηθή ππνρξέσζε: λα ην ζεβφκαζηε θαη λα αγσληδφκαζηε κε θάζε 

κέζν γηα ηελ ηήξεζή ηνπ! Να γηαηί νη εμνπζηαζηέο επηρεηξνχλ λα ην αληηθαηαζηήζνπλ κε ππεξλφκνπο ζηα 

πιαίζηα κηαο Δπξσπατθήο πξννπηηθήο, κε ππεξλφκνπο γξακκέλνπο απφ ηερλνθξάηεο νη νπνίνη 

ζθνπεχνπλ λα καο κεηαηξέςνπλ νξηζηηθά απφ θπξίαξρνπο ζε ππήθννπο, δίρσο ζχληαγκα, δίρσο θξάηνο 

θαη δίρσο δηθαηνζχλε. Απφ ηερλνθξάηεο πνπ ζρεδηάδνπλ λα καο απαγνξεχζνπλ αθφκε θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα ιαραλφθεπσλ, αθφκε θαη ηελ πξφζβαζε ζην λεξφ, ην νπνίν ζα αλήθεη ζε πνιπεζληθέο. 

(λφκνο alimentarious) 

Γ) ΑΗΣΖΖ ΔΠΗΖΜΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΑΠΟ ΣΟ ΚΡΑΣΟ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΣΖ ΑΝΤΠΑΚΟΖ 

χκθσλα κε ην χληαγκα, ζε ππαθνή ππνρξενχληαη κφλνλ νη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί, θαη ζπγθεθξηκέλα νη 

αθαδεκατθνί θαη δηδάζθαινη, (άξζξν 16), νη βνπιεπηέο (άξζξν 59) θαη νη δηθαζηέο (άξζξν 87). 

πγθεθξηκέλα γηα ηνπο δηθαζηέο αλαθέξεηαη φηη «ππφθεηληαη» κφλνλ ζην χληαγκα θαη ζηνπο λφκνπο θαη 

ζε θακηά πεξίπησζε δελ ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε δηαηάμεηο πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά 

θαηάιπζε ηνπ πληάγκαηνο. Ζ άξζε ηεο ππνρξέσζεο ζπκκφξθσζεο κε αληηζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, 

ηζρχεη γηα φινπο ηνπο θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο, ζχκθσλα κε ηνλ δεκνζηνυπαιιειηθφ θψδηθα ν νπνίνο ζην 

άξζξν 25 ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ησλ ππεξεζηαθψλ ελεξγεηψλ, αλαθέξεη ηα εμήο: 

2. Ο ππάιιεινο νθείιεη λα ππαθνχεη ζηηο δηαηαγέο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ. Όηαλ φκσο εθηειεί δηαηαγή, 

ηελ νπνία ζεσξεί παξάλνκε, νθείιεη, πξηλ ηελ εθηέιεζε, 

λα αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ αληίζεηε γλψκε ηνπ θαη λα εθηειέζεη ηε δηαηαγή ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε. 

Ζ δηαηαγή δελ πξνζθηάηαη λνκηκφηεηα εθ ηνπ φηη ν ππάιιεινο νθείιεη λα ππαθνχζεη ζε απηήλ. 

3. Αλ ε δηαηαγή είλαη πξνδήισο αληηζπληαγκαηηθή ή παξάλνκε, ν ππάιιεινο νθείιεη λα κελ ηελ 

εθηειέζεη θαη λα ην αλαθέξεη ρσξίο αλαβνιή. 

…Δπί λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, εθφζνλ εθείλνο πνπ δηέηαμε είλαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ή ην αλψηαην κνλνκειέο φξγαλν δηνίθεζεο, ε αλαθνξά ππνβάιιεηαη ζηνλ επνπηεχνληα Τπνπξγφ. Δάλ 

εθείλνο πνπ δηέηαμε είλαη ν Τπνπξγφο, ε αλαθνξά ππνβάιιεηαη ζηνλ Πξσζππνπξγφ. 

4. Αλ ν ππάιιεινο έρεη αληίζεηε γλψκε γηα εληειιφκελε ελέξγεηα, γηα ηελ νπνία είλαη αλαγθαία ε 

πξνζππνγξαθή ή ε ζεψξεζε ηνπ, νθείιεη λα ηε δηαηππψζεη εγγξάθσο γηα λα απαιιαγεί απφ ηελ 

επζχλε. 

5. Οη πξντζηάκελνη φισλ ησλ βαζκίδσλ νθείινπλ λα πξνζππνγξάθνπλ ηα έγγξαθα πνπ αλήθνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπο θαη εθδίδνληαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπο. Αλ δηαθσλνχλ, νθείινπλ λα 

δηαηππψζνπλ εγγξάθσο ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπο. 
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Οη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί ινηπφλ, φρη κφλνλ δελ ππνρξενχληαη λα ππαθνχλ ζε αληηζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο 

ή εληνιέο αλσηέξσλ ηνπο, αιιά νθείινπλ λα κελ ηηο εθηεινχλ δηαηππψλνληαο εγγξάθσο ηηο αληηξξήζεηο 

ηνπο. 

Γηα ηνπο πνιίηεο πνπ δελ είλαη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί, δελ αλαθέξεη πνπζελά ην χληαγκα, πσο έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε ππαθνήο ζε αληηζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο θαη αληηζπληαγκαηηθέο θξαηηθέο εληνιέο. Παξ’ απηά 

φκσο, ζεσξνχκε πσο νθείινπλ, ή έζησ δηθαηνχληαη λα αλαθέξνπλ εγγξάθσο ζηηο αληίζηνηρεο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο ηηο αληηξξήζεηο ηνπο, κε κία δήισζε επηθχιαμεο σο πξνο ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ησλ 

δηαηάμεσλ επί ησλ νπνίσλ δειψλνπλ αλππαθνή, θαη βάζε απηήο, λα αξλνχληαη ηε ζπλαίλεζε. 

Σν δηθαίσκα ηεο αλππαθνήο κε ηνλ παξαπάλσ φξν, σο πξνο ηελ ππνρξέσζε εθηέιεζεο 

αληηζπληαγκαηηθψλ εληνιψλ, φπσο επί παξαδείγκαηη ε πιεξσκή ηειψλ θπθινθνξίαο, ηνπ ραξαηζηνχ 

ηεο ΓΔΖ, ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο ησλ δηνδίσλ θιπ, ην ζεσξνχκε θαζ’ φια λφκηκν, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη έρεη θαηαηεζεί απφ ηνλ δηακαξηπξφκελν πνιίηε κηα ηεθκεξησκέλε δήισζε επηθχιαμεο 

σο πξνο ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ λφκνπ. 

ΑΦΟΤ ΛΟΗΠΟΝ ΚΑΣΧ ΑΠΟ ΑΤΣΔ ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ, ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΑΝΤΠΑΚΟΖ Δ 

ΑΝΣΗΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΖ ΔΝΣΟΛΖ ΔΗΝΑΗ ΝΟΜΗΜΟ, Ζ ΠΟΛΗΣΔΗΑ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΚΑΝΔΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΝΑ 

ΒΔΒΑΗΧΔΗ ΣΖΝ ΥΡΖΜΑΣΗΚΖ ΟΦΔΗΛΖ θαη λα επηβάιιεη πνηλέο φπσο πξνζαπμήζεηο, αθαίξεζε ησλ 

ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, άξλεζε έθδνζεο θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θιπ, κέρξη ηελ 

επίιπζε ηεο δηαθνξάο, ε νπνία επέξρεηαη κε ηελ απφθαζε πεξί ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηνπ πξνο 

ακθηζβήηεζε λφκνπ. 

Σν άξζξν 120 ηνπ πληάγκαηνο, είλαη ζαθέζηαην σο πξνο ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ λα απνθαζίδνπλ 

γηα ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ησλ λφκσλ θαη ησλ θξαηηθψλ εληνιψλ. Γηφηη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4, ε 

ηήξεζε ηνπ πληάγκαηνο επαθίεηαη ζηνλ παηξησηηζκφ ησλ Διιήλσλ θαη φρη απνθιεηζηηθά ζηε 

λνκνζεηηθή, ηελ εθηειεζηηθή θαη ηε δηθαζηηθή εμνπζία. Δπνκέλσο νη παηξηψηεο Έιιελεο δηθαηνχληαη θαη 

ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ην χληαγκα, θαη λα αληηζηέθνληαη κε θάζε κέζν ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε 

επηρεηξεί λα ην θαηαιχζεη κε ηε βία, δίρσο ηελ ππνρξέσζε θαηνρήο κηαο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο γηα ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ηεο θάζε κίαο απφ ηηο ρηιηάδεο δηαηάμεηο. 

Άιισζηε, ε επηρείξεζε θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο κε ηε βία, δελ κπνξεί λα γίλεη απφ ηνπο πνιίηεο 

παξά κνλάρα απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία. Γηφηη κφλνλ απηή κπνξεί λα αζθεί έλλνκε είηε παξάλνκε βία. 

Αθνχ ινηπφλ ηε δπλαηφηεηα θαη ην δηθαίσκα άζθεζεο βίαο έρεη κφλνλ ε θξαηηθή εμνπζία, γίλεηαη θαλεξφ 

πσο ε αθξνηειεπηαία δηάηαμε ηνπ πληάγκαηφο καο, αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε απηήλ κε ηε θξάζε 

«νπνηνζδήπνηε επηρεηξεί». Οη πνιίηεο, δελ έρνπλ δπλαηφηεηα λα θαηαιχζνπλ ην χληαγκα, έζησ θαη κε 

άζθεζε βίαο. Γηφηη ε πξνζσπηθή αληίδξαζε θαη νη καδηθέο δηαδειψζεηο, κπνξνχλ λα δηαηαξάμνπλ ηελ 

έλλνκε ηάμε αιιά φρη λα θαηαιχζνπλ ην χληαγκα. 
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Σν χληαγκα κπνξεί λα θαηαιπζεί κφλνλ απφ ηνπο λνκνζέηεο δηα ησλ αλαζεσξήζεψλ ηνπ, δηα ησλ 

αληηζπληαγκαηηθψλ λφκσλ θαη δηα ηεο επηβνιήο ηνπο κε ηε βία ζηνπο πνιίηεο. Οχηε ν ζηξαηφο θαη ηα 

ηαλθο κπνξνχλ λα θαηαιχζνπλ ην χληαγκα, δίρσο ηελ ζπκκεηνρή ησλ λνκνζεηψλ. Αλαθεξφκελν 

ινηπφλ ην άξζξν 120 ζε επηρείξεζε θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο κε ηε βία, δελ αλαθέξεηαη νχηε ζηηο 

δηαδειψζεηο ησλ πνιηηψλ, νχηε ζε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε αιιά ζπγθεθξηκέλα ζηελ λνκνζεηηθή βία πνπ 

νινθιεξψλεηαη κε ηε βία ηεο εθηειεζηηθήο θαη ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο. 

Σν δηθαίσκα ηεο αλππαθνήο ζε αληηζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, κε πξφζεζε ηε δηαθχιαμε ηνπ 

πληάγκαηνο, ην αληιεί ν θπξίαξρνο Λαφο απφ ηνλ παηξησηηζκφ ηνπ, θαη φρη απφ ηελ ππάξρνπζα 

λνκνζεζία. Αθνχ ζε απηφλ επαθίεηαη ε ηήξεζε ηνπ πληάγκαηνο θαη φρη ζην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην. 

Δπνκέλσο γηα ηελ άζθεζε ηεο αλππαθνήο δελ απαηηείηαη θακία άδεηα απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία, νχηε 

απηή κπνξεί λα επηβάιιεη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θάπνηα πνηλή. ΑΡΚΔΗ Ο ΠΟΛΗΣΖ ΝΑ 

ΓΖΛΧΔΗ ΔΠΗΖΜΑ ΣΗ ΚΡΑΣΗΚΔ ΑΡΥΔ, ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΝΑ ΜΖΝ ΤΠΑΚΟΤΔΗ Δ ΜΗΑ 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΛΟΓΧ ΣΖ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΣΟΤ Χ ΠΡΟ ΣΖ ΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΣΖ.  Αλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαηππψζεη αηηηνινγεκέλα ηελ επηθχιαμή ηνπ ζίγνπξα ε δήισζή ηνπ ζα 

ζεσξεζεί εγθπξφηεξε, απηφ φκσο δελ κπνξεί λα ηεζεί σο απαξαίηεηνο φξνο. Γηφηη ην άξζξν 120 ζηελ 

παξ. 4, δελ ιέεη φηη ε ηήξεζε ηνπ πληάγκαηνο επαθίεηαη ζηνλ παηξησηηζκφ κφλνλ ησλ κνξθσκέλσλ 

Διιήλσλ, πνπ κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο ζηε γιψζζα ησλ λνκηθψλ. Ζ κε νξζή 

ζχληαμε ινηπφλ κηαο δήισζεο αλππαθνήο, ή ε αλεπαξθήο αηηηνιφγεζε, δελ κπνξεί λα αθπξψζεη ηε 

λνκηκφηεηά ηεο. Γηφηη απφ ηε ζηηγκή πνπ θαηαηίζεηαη επίζεκα σο αλαθνξά ζε κηα θξαηηθή αξρή, ε αξρή 

απηή νθείιεη λα ηελ πξνσζήζεη ζηνπο εηδήκνλεο, νη νπνίνη νθείινπλ λα απαληήζνπλ εληφο 60 εκεξψλ 

φπσο ν λφκνο νξίδεη, ζθεπηφκελνη θαηά ην πλεχκα ηνπ λφκνπ θαη φρη θαηά ην γξάκκα. Γηφηη, «Οη 

δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη εθηειεζηέο ηεο ζέιεζεο ηνπ Κξάηνπο θαη ππεξεηνχλ ην Λαφ» (χληαγκα, 

άξζξν 103) Λακβάλνληαο ινηπφλ ηελ αλαθνξά ηνπ δηακαξηπξφκελνπ πνιίηε, νθείινπλ λα ηνλ 

ππεξεηήζνπλ δηα ηεο θαηαλφεζεο θαη λα ηνλ εμππεξεηήζνπλ ελεκεξψλνληάο ηνλ γηα ηε ζέιεζε ηνπ 

θξάηνπο σο αλαθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

Αλ ινηπφλ ε δήισζε αλππαθνήο αθνξά νπνηαδήπνηε νθεηιή πξνο ηελ ΓΟΤ, ζπλνδεπφκελε απφ κηα 

δήισζε επηθχιαμεο σο πξνο ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ λφκνπ, ν δεκφζηνο ππάιιεινο πνπ ιακβάλεη 

ηελ αλαθνξά, νθείιεη αθ’ ελφο λα εμππεξεηήζεη ηνλ δηακαξηπξφκελν πνιίηε βνεζψληαο ηνλ λα ηε 

ζπληάμεη θαιχηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη αζαθήο θαη λα ηνπ απαληήζεη γηα ηε ζέιεζε ηνπ Κξάηνπο. 

Γηφηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ πληάγκαηνο, παξ. 1. Kαζέλαο ή πoιιoί καδί έρoπλ ηo δηθαίσκα, 

ηεξψληαο ηoπο λφκoπο ηoπ Kξάηoπο, λα αλαθέξoληαη εγγξάθσο ζηηο αξρέο, oη oπoίεο είλαη 

ππoρξεσκέλεο λα ελεξγoχλ ζχληoκα θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη λα απαληoχλ αηηηoιoγεκέλα ζε 

εθείλoλ, πoπ ππέβαιε ηελ αλαθoξά, ζχκθσλα κε ηo λφκo. 

Αλ ηψξα, ν ππάιιεινο δηαπηζηψζεη φηη ε ζέιεζε ηνπ Κξάηνπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε βαζίδεηαη 

ζε αληηζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, νθείιεη λα πξάμεη ηα λφκηκα ψζηε λα κελ πεξηνξηζηνχλ ηα δηθαηψκαηα 
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ηνπ δηακαξηπξφκελνπ πνιίηε, ηα νπνία ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ πληάγκαηνο, «ηεινχλ ππφ ηελ 

εγγχεζε ηνπ Κξάηνπο». Καη «φια ηα θξαηηθά φξγαλα ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεκπφδηζηε 

θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζή ηνπο. Αθνχ ινηπφλ ν πνιίηεο δηθαηνχηαη λα κελ ππαθνχζεη ζε έλαλ 

αληηζπληαγκαηηθφ λφκν, φια ηα θξαηηθά φξγαλα ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αλεκπφδηζηε θαη 

απνηειεζκαηηθή άζθεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο.  Γηφηη ν ππάιιεινο νθείιεη λα γλσξίδεη ην χληαγκα, 

λα ππαθνχεη ζε απηφ θαη λα εθπιεξψλεη ηηκίσο θαη επζπλεηδήησο ηα θαζήθνληά ηνπ. (άξζξν 19 ηνπ 

δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα).  Απνξξίπηνληαο ινηπφλ ηελ αλαθνξά ελφο δηακαξηπξφκελνπ πνιίηε κε 

ηελ αηηηνινγία ηεο κε νξζήο ζχληαμεο, ππνζέησ φηη ν ππάιιεινο εθπιεξψλεη ηππηθά ηα θαζήθνληά ηνπ 

αιιά φρη ηηκίσο θαη επζπλεηδήησο!. 

Αλ ε αληηζπληαγκαηηθή δηάηαμε πνπ ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ππνβάιιεη ζε πεξηνξηζκφ ηνλ 

δηακαξηπξφκελν πνιίηε, πεξηνξηζκφ ησλ αηνκηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ φπσο ην δηθαίσκα ηεο κεηαθίλεζεο 

κε ρξήζε ελφο κεηαθνξηθνχ κέζνπ, πεξηνξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ, θαη ζηελ έζραηε 

πεξίπησζε πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ, ν αξκφδηνο δεκφζηνο ππάιιεινο (επί παξαδείγκαηη ν 

ππάιιεινο ηεο Γ.Ο.Τ.) πξέπεη λα θξνληίζεη ψζηε νη πεξηνξηζκνί απηνί «λα πξνβιέπνληαη είηε 

απεπζείαο απφ ην χληαγκα, είηε απφ ην λφκν, εθφζνλ ππάξρεη επηθχιαμε ππέξ απηνχ θαη εθ’ φζνλ 

ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο». (άξζξν 25 ηνπ πληάγκαηνο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ) 

Αλ, (φπσο ζηελ πεξίπησζε αλππαθνήο σο πξνο ηελ πιεξσκή ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο θαη ηνπ ηέινπο 

επηηεδεχκαηνο) νη επηβαιιφκελνη πεξηνξηζκνί δελ ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, επνκέλσο δελ 

πξνβιέπνληαη απ’ επζείαο απφ ην χληαγκα αιιά απφ λφκν, ν αξκφδηνο ππάιιεινο νθείιεη λα αξλεζεί 

λα ηνπο επηβάιιεη δειψλνληαο επηθχιαμε ππέξ ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ. Ζ πξνηεηλφκελε απηή πξάμε 

νξίδεηαη απφ ην άξζξν 25 ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα, ζχκθσλα κε ην νπνίν, παξ. 1 «Ο 

ππάιιεινο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηε λνκηκφηεηα ησλ ππεξεζηαθψλ 

ηνπ ελεξγεηψλ». χκθσλα κε ην άξζξν απηφ, δελ είλαη λφκηκε ε επηβνιή πεξηνξηζκψλ, πνπ 

επηβάιινληαη απφ έλαλ αληηζπληαγκαηηθφ λφκν ή απφ αληηζπληαγκαηηθή εληνιή αλσηέξνπ. Γη’ απηφ ν 

ππάιιεινο, νθείιεη κελ λα ππαθνχεη ζηηο δηαηαγέο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ θαη ζηνπο λφκνπο ηνπ 

θξάηνπο, νθείιεη φκσο παξάιιεια «ΑΝ Ζ ΓΗΑΣΑΓΖ ΔΗΝΑΗ ΠΡΟΓΖΛΧ ΑΝΣΗΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΖ ΝΑ 

ΜΖΝ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΔΗ ΚΑΗ ΝΑ ΣΟ ΑΝΑΦΔΡΔΗ ΥΧΡΗ ΑΝΑΒΟΛΖ». (άξζξν 25, παξ. 3) 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο, (αλεμαξηήησο ηνπ αλ δερζεί ή φρη αλαθνξά επηθχιαμεο σο πξνο ηε 

ζπληαγκαηηθφηεηα ελφο λφκνπ), «εκπνδίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ελφο δηθαηψκαηνο», 

ππνβάιινληαο έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο ζε πεξηνξηζκφ εμ’ αηηίαο ελφο αληηζπληαγκαηηθνχ λφκνπ, 

είλαη βέβαην φηη εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ κφλνλ ηππηθά, αιιά φρη ηηκίσο θαη επζπλεηδήησο φπσο ζα 

φθεηιε ζχκθσλα κε ηνλ φξθν ηνπ, θαη ην άξζξν 19 ηνπ Γεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα, γεγνλφο πνπ 

ζπληζηά ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο. 
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Αθνχ (φπσο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ έρνπκε νξίζεη) ην δηθαίσκα ηεο αλππαθνήο ζε αληηζπληαγκαηηθέο 

δηαηάμεηο απνηειεί αηνκηθφ καο δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ επζείαο απφ ην χληαγκα, ν πεξηνξηζκφο 

ηνπ απφ ηα θξαηηθά φξγαλα απνηειεί παξάβαζε θαζήθνληνο πνπ ηεθκεξηψλεη παξάιιεια έιιεηςε 

ζεβαζκνχ πξνο ην χληαγκα θαη απνθπγή αλαγλψξηζεο απηνχ. χκθσλα κε ην άξζξν 107 ηνπ 

δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα πνπ νξίδεη ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαη ηηο πνηλέο, ε άξλεζε 

αλαγλψξηζεο ηνπ πληάγκαηνο θαη ε παξάβαζε θαζήθνληνο απνηεινχλ ηα κφλα πεηζαξρηθά 

παξαπηψκαηα πνπ επηζχξνπλ ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο ηνπ ππαιιήινπ ηελ νπνία κπνξεί λα 

απαηηήζεη ν αδηθεκέλνο πνιίηεο απφ ηα αλψηεξά ηνπ πεηζαξρηθά φξγαλα, θηάλνληαο κέρξη ην 

πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. (Άξζξν 144 ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα, ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο 

απφθαζεο πνπ νξίδεη φηη παξ. 1 «Ζ ηειεζίδηθε απφθαζε εθηειείηαη ππνρξεσηηθψο. Ζ εθηέιεζε γίλεηαη 

απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ. Παξάιεηςε εθηέιεζεο ηεο πνηλήο 

απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα.» Καη ζηελ παξ. 2 φηη: «ε πεξίπησζε απφξξηςεο πξνζθπγήο θαηά 

απφθαζεο πνπ επηβάιιεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο, ε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο επέξρεηαη 

απηνδηθαίσο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.» 

Ζ παξνχζα αίηεζε ινηπφλ γηα κηα επίζεκε αλαγλψξηζε απφ ην θξάηνο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο αλππαθνήο 

ησλ πνιηηψλ, απέλαληη ζε αληηζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, δηαηαγέο θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη πεξηνξηζκφ 

δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απ’ επζείαο απφ ην χληαγκα θαη ηηο Γηεζλείο ζπκβάζεηο γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαηαηίζεηαη κάιινλ κε ζηφρν ηελ ππελζχκηζε θαη ελεκέξσζε ησλ θξαηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ, ελφο δηθαηψκαηνο πνπ ΔΗΝΑΗ επηζήκσο αλαγλσξηζκέλν απφ ην θξάηνο ζχκθσλα κε ηελ 

ππάξρνπζα λνκνζεζία. 

Γ. Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΤΠΑΚΟΖ, ΟΥΤΡΧΝΔΗ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΑΓΔΗ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ 

ΤΜΦΔΡΟΝ 

Ζ βαζηθή καο ζπκθσλία κε ηελ εμνπζία, πνπ νξίδεηαη ζην Α’ ηκήκα ηνπ πληάγκαηνο, κε ηα άξζξα 1 θαη 

2, είλαη ε κνξθή ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη ε ζεκειίσζή ηνπ ζηε ιατθή θπξηαξρία. Κάζε κνξθή εμνπζίαο 

ινηπφλ παξακέλεη λφκηκε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Λαφο παξακέλεη θπξίαξρνο. Ζ ππνθινπή ηεο 

ιατθήο θπξηαξρίαο, δηα ηεο επηβνιήο αληηζπληαγκαηηθψλ λφκσλ άξεη απηνκάησο ηε λνκηκφηεηα ηεο 

εμνπζίαο, ελεξγνπνηψληαο ην δηθαίσκα ηεο πνιηηηθήο αλππαθνήο κε θάζε κέζν. 

Γχν είλαη νη θχξηεο απφςεηο γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο εμνπζίαο: 

α) Ζ παξαπιαλεηηθή ησλ ΜΜΔ θαη ησλ ιανπιάλσλ πνιηηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία «θάζε θπβέξλεζε 

πνπ εθιέγεηαη λφκηκα, δηαηεξεί ηε λνκηκφηεηά ηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηίαο». χκθσλα κε 

απηήλ, νη βνπιεπηέο δηα ηεο ςήθνπ, ιακβάλνπλ κία ιεπθή επηηαγή γηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ αλάινγα 

κε ηηο επηζπκίεο ηνπο. Καλέλαο φξνο δελ κπαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηίαο ζηε ρξήζε ηεο ιεπθήο 

επηηαγήο, αθνχ νη βνπιεπηέο έρνπλ εμαζθαιίζεη ηελ βνπιεπηηθή αζπιία. Έρνπλ θάζε δηθαίσκα ινηπφλ λα 
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ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εζληθή καο πεξηνπζία φπσο απηνί επηζπκνχλ, λα ηελ θιέςνπλ, λα ηελ 

ππνζεθεχζνπλ, λα ηελ εθπνηήζνπλ θαη λα θαηαζέζνπλ ηα θινπηκαία ηνπο ζηηο ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Γηθαηνχληαη λα επηβάιινπλ φπνηα πνηλή επηζπκνχλ ζηνπο πνιίηεο πνπ αληηδξνχλ, ζηεξψληαο ηνπο 

βαζηθά δηθαηψκαηα, αθφκε θαη απηφ ηεο δπλαηφηεηαο επηβίσζεο. Γηθαηνχληαη λα εμαξηήζνπλ ηελ 

δηθαζηηθή εμνπζία δηνξίδνληαο δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο ζηα αλψηαηα δηθαζηήξηα ηεο ρψξαο φπνπ νη 

δίθεο ηειεζηδηθνχλ, δηθαηνχληαη ηελ δσξνδνθήζνπλ κέρξη θαη λα ηελ απεηιήζνπλ.  Γηθαηνχληαη λα κελ 

ινγνδνηνχλ ζε θαλέλαλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπο, θαη λα εμαξηήζνπλ ηα ΜΜΔ δηαδίδνληαο ςεπδείο 

πιεξνθνξίεο. Απηά ελ νιίγνηο. 

β) Ζ δεχηεξε άπνςε γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο εμνπζίαο, είλαη απηή πνπ νξίδεηαη ζαθψο απφ ην χληαγκα.  

Καη ζπγθεθξηκέλα απφ ην άξζξν 59, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν βνπιεπηήο δελ γίλεηαη λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ ιανχ φηαλ ιάβεη ηελ εμνπζηνδφηεζε δηα ηεο ςήθνπ, αιιά φηαλ νξθηζηεί φηη ζα ηεξεί ηα 

θαζήθνληά ηνπ, θπξηφηεξν ησλ νπνίσλ είλαη ε πίζηε ζηελ Παηξίδα θαη ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, ε 

ππαθνή ηνπ ζην χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο θαη ε εθπιήξσζε κε επζπλείδεην ηξφπν ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ.  ΓΔΓΟΝΟ ΠΟΤ ΑΠΟΓΔΗΚΝΤΔΗ ΟΣΗ ΚΑΘΔ ΦΟΡΑ ΠΟΤ ΠΑΤΔΗ ΝΑ ΤΠΑΚΟΤΔΗ ΣΟ 

ΤΝΣΑΓΜΑ, ΓΗΑ ΣΖ ΦΖΦΗΖ ΑΝΣΗΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΜΧΝ, ΥΑΝΔΗ ΣΖΝ ΛΑΨΚΖ 

ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ ΑΡΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟΤ ΑΞΗΧΜΑΣΟ.  Γη’ απηφ ζηε 

Γεκνθξαηία, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο, ν βνπιεπηήο είλαη αλαθιεηφο. 

ηελ αιεζηλή Γεκνθξαηία, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο, ν βνπιεπηήο είλαη αλαθιεηφο, 

δηφηη ν ιαφο σο θπξίαξρνο, έρεη δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα ηνπ ζηεξήζεη ην δηθαίσκα ηεο 

εθπξνζψπεζήο ηνπ. Ο βνπιεπηήο φρη κφλνλ δελ δηθαηνχηαη αζπιία, αιιά είλαη ππφινγνο αλά πάζα 

ζηηγκή γηα ηηο πξάμεηο ηνπ ζηνλ Λαφ θαη ζηα δηθαζηήξηα. Γηφηη ην αίηεκα ηεο ιεπθήο επηηαγήο θάησ απφ 

ηελ πξνζηαζία ηεο βνπιεπηηθήο αζπιίαο, είλαη ε ρεηξφηεξε κνξθή θαηάρξεζεο εμνπζίαο πνπ θαζηζηά 

ηνλ ίδην θπξίαξρν, ππνθιέπηνληαο απφ ηνλ ιαφ ηελ ιατθή θπξηαξρία. Ζ ππνθινπή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο 

απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ιανχ, ζπληζηά ηελ θαηάιπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο δηα ηεο βίαο, 

ελεξγνπνηψληαο ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ λα αληηδξάζνπλ κε θάζε κέζν. 

χκθσλα κε ην άξζξν 82 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, «Ζ θπβέξλεζε θαζνξίδεη θαη θαηεπζχλεη ηε γεληθή 

πνιηηηθή ηεο Υψξαο, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ πληάγκαηνο..» Κάζε θνξά ινηπφλ πνπ ε 

θπβέξλεζε θαηεπζχλεη ηελ πνιηηηθή ηεο ρψξαο κε αληηζπληαγκαηηθνχο νξηζκνχο, ράλεη ηε λνκηκφηεηά 

ηεο ελεξγνπνηψληαο ην δηθαίσκα ηεο πνιηηηθήο αλππαθνήο. Καη ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 3 ηνπ 

πληάγκαηνο, θάζε εμνπζία είλαη λφκηκε, φηαλ πεγάδεη απφ ην Λαφ, φηαλ ππάξρεη ππέξ απηνχ θαη ηνπ 

Έζλνπο θαη φηαλ αζθείηαη φπσο νξίδεη ην χληαγκα. 

χκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, θάζε εμνπζία είλαη λφκηκε, φηαλ θαη θαζ’ φζν 

δηάζηεκα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξσηαξρηθή ηεο ππνρξέσζε, πνπ είλαη ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο 

αμίαο ηνπ αλζξψπνπ. ΚΑΘΔ ΦΟΡΑ ΠΟΤ Ο ΔΒΑΜΟ ΑΤΣΟ ΑΣΟΝΔΗ, ΛΟΓΧ ΜΖ 
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ΔΤΤΝΔΗΓΖΣΖ ΑΚΖΖ ΣΧΝ ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ, ΔΚ ΣΖ ΟΠΟΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΚΑΘΗΣΑΣΑΗ ΓΤΥΔΡΖ Ζ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΑΓΤΝΑΣΖ, Ζ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

ΥΑΝΔΗ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΧΝΣΑ ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΤΠΑΚΟΖ 

ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖΝ ΑΚΤΡΧΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΜΧΝ, ΣΖΝ ΑΝΑΚΛΖΖ ΣΧΝ ΜΖ 

ΔΤΤΝΔΗΓΖΣΧΝ ΒΟΤΛΔΤΣΧΝ, ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΟΤ ΝΑ ΓΧΟΤΝ ΔΞΖΓΖΔΗ ΚΑΗ ΝΑ 

ΓΗΚΑΣΟΤΝ ΓΗΑ ΣΗ ΠΟΗΝΗΚΔ ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΣΟΤ. Δπεηδή ην χληαγκά καο δηα ηεο βνπιεπηηθήο 

αζπιίαο απνηξέπεη ηε δπλαηφηεηα εθηφλσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ελφο πξνβιήκαηνο πνπ ζπληζηά 

θαηάιπζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηίζεηαη ην εχινγν εξψηεκα: Πψο κπνξεί λα νρπξσζεί ε δεκνθξαηία απφ ηνλ 

θίλδπλν λα θαηαρξαζηνχλ ηελ εμνπζία νη αληηπξφζσπνη ηνπ ιανχ; 

Σν ζεκεξηλφ δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα έρεη αιινησζεί, ράλνληαο ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο πνπ ηνπ 

πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα νρχξσζεο απφ ηνπο θαηαρξαζηέο ηεο εμνπζίαο. Με απνηέιεζκα ε ιατθή 

θπξηαξρία λα έρεη κεηαηξαπεί ζε θπξηαξρία ησλ βνπιεπηψλ, ησλ δηθαζηψλ θαη ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ. 

Γελ έρνπκε ινηπφλ δεκνθξαηία, απιψο δηαηεξνχληαη ηα πξνζρήκαηα, γηα ιφγνπο δεκνηηθφηεηαο θαη 

ηειεζέαζεο. 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ν κφλνο ηξφπνο δηεθδίθεζεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, είλαη ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο αληίζηαζεο κε θάζε κέζν, πνπ απνξξέεη απφ ηελ αθξνηειεπηαία 

δηάηαμε ηνπ πληάγκαηφο καο, ζπληζηψληαο ην γεγνλφο ηεο πνιηηηθήο αλππαθνήο. Μηαο αλππαθνήο πνπ 

ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα έπξεπε λα ζπγρπζηεί κε ηελ αλαξρία, θαζψο ζηξέθεηαη ζαθέζηαηα ελαληίνλ 

ησλ θαηαρξαζηψλ ηεο εμνπζίαο, δηαηεξψληαο φκσο ηνλ Απφιπην ζεβαζκφ πξνο ην χληαγκα θαη ηνπο 

λφκνπο πνπ ζπκθσλνχλ κε απηφ. 

Ζ ΣΑΤΣΗΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΤΜΦΔΡΟΝΣΟ ΜΔ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ, Χ ΔΝΑ ΠΔΗΣΗΚΟ ΑΛΛΟΘΗ. 

Παξ’ φιν πνπ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Πνιηηείαο, απνηεινχλ κέξνο κφλνλ ηνπ επξχηεξνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη θαηαρξαζηέο ηεο εμνπζίαο ζέηνπλ απηά σο πξσηαξρηθά, ππνθαζηζηψληαο 

θαηά παξάβαζηλ ηνπ πληάγκαηνο (άξζξν 2 παξ. 1) ηελ πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο, πνπ 

είλαη ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο θαη ςπρηθήο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ. Με ηε 

δηθαηνινγία φηη δίρσο ηνπο αλαγθαίνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ ζα 

θαηαζηεί αδχλαηε. ΑΦΟΤ ΛΟΗΠΟΝ ΔΥΟΤΝ ΚΑΣΑΣΔΘΔΗ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 600 ΓΗ $ ΓΗΑΣΗ ΓΔΝ ΔΞΟΦΛΔΗΣΑΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΥΡΔΟ ΠΡΟ ΣΟΤ 

ΓΑΝΔΗΣΔ ΜΑ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΟ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΥΡΔΟ; Ζ ΑΛΖΘΔΗΑ ΔΗΝΑΗ ΟΣΗ Ζ ΔΞΔΤΡΔΖ ΠΟΡΧΝ 

ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΠΗΣΔΤΥΘΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΧΝ 600 ΓΗ ΚΑΗ ΟΥΗ ΜΔ ΚΑΣΑΣΑΛΣΗΚΟΤ 

ΝΟΜΟΤ.  

ην εξψηεκα, ηί ζα γίλεη, αλ νη πνιίηεο δηα ηεο αλππαθνήο, πάςνπλ λα πιεξψλνπλ ηα ηέιε θαη ηνπο 

θφξνπο, απαληάκε, φηη ζα αλαγθαζηεί επηηέινπο ην θξάηνο λα δηεθδηθήζεη  ηνπο θφξνπο απφ ηα ήδε 
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θαηαηεζεηκέλα ζηελ Μφληξεαι Μπαλθ 600 δηο $. Καη αληεξσηάκε: Ση ζα γίλεη αλ δηα ηεο παξνχζαο 

αληηζπληαγκαηηθήο πνιηηηθήο, νη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο ράζνπλ ην δηθαίσκα ηεο κεηαθίλεζεο, ηεο 

εξγαζίαο, ηεο ζηέγεο θαη ηεο δηαηξνθήο; 

Δίλαη εκθαλέο φηη ε ηαχηηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο κε ην νηθνλνκηθφ, ηέζεθε σο κηα θαιή 

δηθαηνινγία, γηα ηελ εθηξνπή ηεο βαζηθήο ππνρξέσζεο ηεο Πνιηηείαο, πνπ είλαη ν ζεβαζκφο θαη ε 

πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ. Μηα εθηξνπή πνπ νδήγεζε ζηαδηαθά πξνο ηελ γεληθφηεξε εθηξνπή 

ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Ζ ππνθαηάζηαζε ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο απφ ην 

νηθνλνκηθφ, δελ ζηφρεπε αθξηβψο ζηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο αιιά ζηελ εχξεζε ελφο πεηζηηθνχ 

άιινζη γηα ηελ εθηξνπή ηνπ πληάγκαηνο. Καη πψο έγηλαλ πηζηεπηνί; Δίλαη δπλαηφλ νη νξηζκνί ηνπ 

πληάγκαηνο λα κελ πξνζηαηεχνπλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη λα ην πξνζηαηεχνπλ νη ζεκεξηλνί 

πνιηηηθνί πνπ θαηάθιεςαλ ηε ρψξα νδεγψληαο ηελ ζηελ πηψρεπζε; 

ΓΗΑ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ  

δεδνκέλνπ φηη έρεη ππνβιεζεί ε απφ 29.11.2012 κήλπζε ηνπ θ. Αξηέκε ψξξα γηα εζράηε πξνδνζία, 

θαθνπξγεκαηηθή απηζηία θαη παξάβαζε θαζήθνληνο, επξηζθνκέλε ελ εμειίμεη ζηελ Δηζαγγειία Αζελψλ 

γηα ηελ κε είζπξαμε ησλ 600 δηο $, ζαο ΓΖΛΧΝΟΤΜΔ, ζαο ΚΑΛΟΤΜΔ θαη ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΟΤΜΔ λα 

εηζπξάμεηε ηπρφληα πνζά νθεηιήο καο απφ ηνλ αλαθεξφκελν ινγαξηαζκφ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο 

ζηελ Σξάπεδα Μφληξεαι ηνπ Καλαδά, ηψξα ή φπνηε θαηαζηεί απηφ εθηθηφ, ή απ’ φπνπ ξεπζηνπνηεζνχλ 

ηα $600δηο, ησλ νπνίσλ κέηνρνη ηπγράλνπκε νη ίδηνη σο απηφρζνλεο Έιιελεο πνιίηεο θαη λα εηζπξάμεηε 

ηνλ θφξν ησλ 27,1 δηο € πνπ νθείιεη ν θχξηνο ψξξαο πξνο ην Διιεληθφ δεκφζην, πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο δσξεάο ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα πξνβεί ν θ. ψξξαο πξνο ηνπο δχν 

παξαπάλσ νξγαληζκνχο θαη ηψξα θσιχεηαη ιφγσ ηεο άξλεζήο ζαο λα εηζπξάμεηε ηνλ παξαπάλσ 

θφξν. ε πεξίπησζε πνπ εηζπξάμεηε ηνλ θφξν, ην παξαπάλσ πνζφ ησλ 5,5 ηξηο € ζα δηαηεζεί πξνο 

απνπιεξσκή ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ρξένπο ηεο Διιάδαο.     

   

ε θάζε πεξίπησζε ζαο θαινχκε λα καο απαληήζεηε εληφο 60 εκεξψλ ηνλ ιφγν πνπ ην θαζ’ χιελ 

αξκφδην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ΑΡΝΔΗΣΑΗ λα απαληήζεη ΔΠΗΖΜΑ ηνλ ιφγν κε είζπξαμεο ηνπ 

πνζνχ ησλ 600 δηο $, κε ηειεπηαία απάληεζε ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 9927/3-11-

2012 εγγξάθνπ ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ φπνπ παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε εθηακίεπζήο ηνπ ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ καο απαληήζεηε  ΔΓΓΡΑΦΧ ζηελ αληίθιεην (φλνκα θαη 

δηεχζπλζε 

αληηθιήηνπ)…………………………………………………………………………………………………………

……….... εληφο ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο  ησλ 60 εκεξψλ  ηνλ ιφγν ηεο άξλεζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ λα ιάβεη ην παξαπάλσ πνζφ, ηεθκαίξεηαη φηη παξάλνκα  κε λφκηκα θαη 

αληηζπληαγκαηηθά αξλείζζε λα  ην εηζπξάμεηε, επνκέλσο λνκηκνπνηνχκαζηε ζηελ πνιηηηθή αλππαθνή, 
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θαη ζαο θαινχκε λα εηζπξάμεηε ηπρφληα πνζά νθεηιήο καο απφ ηνλ αλαθεξφκελν ινγαξηαζκφ ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Σξάπεδα Μφληξεαι ηνπ Καλαδά, ηψξα ή φπνηε θαηαζηεί απηφ εθηθηφ, ή 

απ’ φπνπ ξεπζηνπνηεζνχλ ηα $600δηο. 

αο δειψλνπκε δε, φηη πξνηηζέκεζα λα δηεθδηθήζνπκε ηελ δηθαίσζή καο κε θάζε δηθαζηηθφ ηξφπν 

ζηξεθφκελνη πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη παληφο άιινπ αξκφδηνπ ππεπζχλνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ θαζψο θαη Πξντζηακέλσλ θαη Γηεπζπληψλ ηεο 

αξκφδηαο Γ.Ο.Τ γηα παξάβαζε θαζήθνληνο θαη άξλεζε αλαγλψξηζεο ηνπ πληάγκαηνο ζε πεξίπησζε 

πνπ πξνβείηε ζε βεβαίσζε θνξνινγηθψλ καο νθεηιψλ θαζψο θαη ζε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο 

θαηαδησθηηθψλ κέηξσλ ελαληίνλ καο, δηφηη φπσο ζαο πξναλαθέξακε πξφθεηηαη γηα αληηζπληαγκαηηθή 

πξάμε ε επηβνιή ησλ δπζβάζηαθησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ. 

 Δπηθπιαζζφκαζηε παληφο λνκίκνπ δηθαηψκαηφο καο φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ζαο 

αλαθέξνπκε ην δηθαίσκά καο γηα επαλέιεγρν ησλ αλαθεξφκελσλ, απφ εζάο ή ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, νθεηιψλ καο πξνο ην δεκφζην.         

 

ΔπιζςνΪπηοςμε:             

1. Σκήκα 4 ζειίδσλ ηεο απνθάζεσο 67650/13 (1ε ζειίδα θαη ην «δηά ηαχηα») πνχ βεβαηψλεη φηη είλαη 

θαηαηεζεηκέλα $600 δηο ππέξ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο απφ 28/9/2012. 

 

2. Σηο 2 πξψηεο ζειίδεο απφ ηελ κήλπζε δηά εζράηε πξνδνζία ε νπνία εθθξεκεί εηο βάξνο ησλ 300 ηεο 

Βνπιήο θαη ηνπ θ. Κ. Παπνχιηα θαη ηνπ θ. Η. ηνπξλάξα απφ 29/11/2012.    

    

3. Σηο δειψζεηο θφξνπ δσξεάο κεηνρψλ πνπ επηβιήζεζαλ ζηνλ Αξηέκε ψξξα απφ ηελ Γ’ ΓΟΤ 

Παηξψλ θαζψο θαη ηελ εμψδηθε δήισζε θαη ηηο εθζέζεηο επίδνζεο πνπ έθαλε ν ίδηνο πξνο ην ΓΟΔ.

         

4. Σκήκα 4 ζειίδσλ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ / ζεζαπξνχ ηνπ Σακείνπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ηνπ έηνπο 

2007 φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα ηεξάζηηα θεθάιαηα ησλ Διιήλσλ ζε δνιάξηα ΖΠΑ πνχ θπιάζζνληαη ζε 

Σξάπεδεο ηεο Διιάδνο θαζψο θαη νη ππνγξαθέο ησλ Παπνχιηα, Ἀινγνζθνχθε, Βαζζηιάθε. 

 

5. Σκήκα 2 ζειίδσλ ηνπ ΦΔΚ ηεο θπξψζεσο ηεο ζπκβάζεσο Bretton-Woods ηνπ ΟΖΔ απφ ηελ 

Διιεληθή θπβέξλεζε ζηηο 21/12/1945.        
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 6. Σν ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 9927/3-11-2012 έγγξαθν ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ πξνο παξαπνκπή ηεο 

ππφζεζεο εθηακίεπζεο ησλ 600 δηο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ.     

      

 7.  Σν Φήθηζκα Διιήλσλ (1 ζειίδα). 

Με την ρητή επιφφλαξη  των νομίμων δικαιωμάτων  μασ, αρμόδιοσ δικαςτικόσ επιμελητήσ 

παραγγζλλεται  να επιδώςει  την παροφςα ςτην  Προϊςταμζνη τησ Δ.Ο.Υ. ……………………………..   προσ 

γνώςη και για τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ, κοινοποιώντασ το ταυτόχρονα προσ τον Ειςαγγελζα Πρωτοδικών 

…………………………………………. προσ γνώςη και για τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. 

 

………………………                                 Οη  δεινχληεο θαη πξνζθαινχληεο 

….…/……./………. 
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