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           ΔΝΩΠΗΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΠΑΖ ΑΡΥΖ 

 

      ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 120 ΣΟΤ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ 

     ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ – ΓΖΛΩΖ 

    ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ 

 

  ΣΟΤ 
 

Όλνκα.: ...............................Δπώλπκν.: ..........................Όλ. Παηξόο.: .............. 

 

Όλ. Μεηξόο.: ..................Γηεύζπλζε: .........................Πεξηνρή: .................Σ.Κ  

 

 

  ΚΑΣΑ  
 

Γεκάξρνπ ................................ θ.................................................., ηνπηθψλ θνξέσλ, πνιηηηθψλ θαη παληφο 

ππεπζχλνπ, δηελεξγνχλησλ Δ ΥΩΡΑ ΣΔΛΟΤΑ ΤΠΟ ΚΑΣΟΥΖ ( ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ), θαηαιχνληαο βηαίσο ην 

χληαγκα. 

 

      Γηα άκεζε ζπλέξγεηα ζε: 

1)Απφπεηξα παξάδνζεο ηνπ νλφκαηνο Μαθεδνλία ζε μέλν θξάηνο κε ζθνπφ  

  ηελ εθρψξεζε Διιεληθψλ εδαθψλ θαη θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ  

2) Δγθαηάζηαζε ιαζξνκεηαλαζηψλ-εηζβνιέσλ εληφο ηεο θαηερφκελεο     

  Διιάδνο κε ζθνπφ ηελ γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ.  

3) Απφπεηξα αλαζεψξεζεο- αιιαγήο πληάγκαηνο ηεο θαηερφκελεο -Διιάδνο 4) Βίαηε θαηάιπζε ηνπ 

πληάγκαηνο,  

5) Δζράηε πξνδνζία,- απφπεηξα εγθαζίδξπζεο θαη λνκηκνπνίεζεο θαηνρήο  

     ζηε ρψξα.  

6) Αληηζπληαγκαηηθή θαη θαθνπξγεκαηηθή αλέγεξζε Σεκελψλ-Σδακηψλ εληφο  

     θαηερφκελεο ρψξαο -Διιάδαο.  

7) Αλζειιεληθή πξνπαγάλδα ππέξ ηεο πξνδνζίαο ηεο ρψξαο θαη εηο βάξνο  

     ηνπ Γεκφζηνπ ζπκθέξνληνο.  

 

ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝΣΩ : 

Πξνο θαη δηα ηνπ Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο ................................. Τπόςηλ όισλ ησλ αμησκαηηθώλ θαη ηνπ Γηνηθεηή 

θ................................. 

Ηκεξνκελία: ...../ ...../ 2021 (έθδνζε εγγξάθνπ 23/02/2021) 
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ΘΔΜΑ: 
 
       Ζ ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΚΑΗ ΣΟ ΚΑΘΖΚΟΝ ΠΟΤ ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ Δ ΤΝΘΖΚΔ ΚΑΣΑ-ΛΤΖ ΣΟΤ ΟΠΩ ΟΗ 

ΣΩΡΗΝΔ, ΑΝΑΘΔΣΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΒΑΛΔΗ ΣΟΝ ΚΑΘΔ ΠΟΛΗΣΖ ΜΔ ΔΚΛΟΓΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΣΖΝ  ΔΛΛΑΓΑ, 

ΟΦΔΗΛΩ ΝΑ ΔΝΔΡΓΩ ΜΔ ΚΑΘΔ ΜΔΟ ΚΑΣΑ ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ ΓΗΑΠΗΣΩ ΟΣΗ ΠΡΟΠΑΘΔΗ ΝΑ ΚΑΣΑΛΤΔΗ 

ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΑΗ ΝΑ ΑΡΝΖΘΩ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ ΠΛΖΡΩΜΖ Ή ΟΦΔΗΛΖ ΠΡΟ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΔΗΑ ΚΑΘΩ 

ΜΔΓΑΛΟ ΠΟΟΣΟ ΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΜΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤ-ΛΗΔ ΚΑΗ ΑΝΣΗΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΑ 

ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΟΤΜΔΝΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΚΑΚΟΤΡΓΖΜΑ ΣΖ ΔΥΑΣΖ ΠΡΟΓΟΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ( βιεπε 

ζρεηηθφ 1) ΓΑΠΑΝΟΤΝΣΑΗ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΌΟΝΣΑΗ ΑΝΣΗΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΑ, Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΤΜΦΔΡΟΝΣΟ, ΣΩΝ ΤΜΦΔΡΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΛΑΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΘΝΟΤ._ 

 

Η  Αλαθνξά  -Γήισζε  ηνύηε,  ππνβάιιεηαη  πξσηίζησο  πξνο  ην  Αζηπλνκηθό  ηκήκα  ................................ 

πξνθεηκέλνπ ν Γηνηθεηήο θ. ........................................ θαη όινη νη Αμησκαηηθνί ηνπ ηκήκαηνο λα ιάβνπλ γλώζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, ώζηε λα δηαπηζηώζνπλ θαη νη ίδηνη, όηη νθείινπλ λα κνπ πξνζθέξνπλ απξόζθνπηα θαη 

βάζεη ηνπ όξθνπ πνπ έδσζαλ πξνο ην ύληαγκα, ηελ βνήζεηά ηνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα 

ελεξγήζσ απηνδηθώληαο βάζεη ηνπ Άξζξνπ 120 θαηά όζσλ πξνζπαζνύλ λα θαηαιύζνπλ ην ύληαγκα κε ηε 

βία, ή αθόκα λα παξεκπνδίζνπλ ην έξγν πνπ ηνπ ύληαγκα όηαλ θαηαιύεηαη, επηβάιιεη ζηνπο πνιίηεο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε νκαιή ηνπ ιεηηνπξγία. 

 

Κπξίεο, Κχξηνη  

 

Ζ νξηδφκελε ελ θαηξψ θαηνρήο δηα ηνπ άξζξνπ 120 παξ.2 θαη 4 σο ζεκειηψδεο λνκηθή ππνρξέσζε 

φισλ ησλ Διιήλσλ απνηειεί κηα ππνρξέσζε ελαζθήζεσο Καζήθνληνο κέρξη απηνζπζίαο, γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πληάγκαηνο, ηεο παηξίδαο θαη ηεο ειεπζεξίαο. Μηα ππνρξέσζε κε απμεκέλε λνκηθή 

ηζρχ πνπ δελ κπνξεί λα αλαθνπεί απφ θακηά κνξθή εμνπζίαο θαη θακία δηάηαμε, λφκν._ 

 

Αμηόηηκε θ. Γήκαξρε 

 

       Άπαληεο νη απνδέθηεο, ζηελ ζειίδα 5 ηνπ παξόληνο θαίλεηαη ζην θαηαηεζεηκέλν πξνο ηελ αζηπλνκία 

ζρεηηθό 2 (.......), ζειίδεο ππνγξαθώλ (.......), ζε αξηζκό ππνγξαθώλ πνιηηώλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ παξνύζα 

αλαθνξά -δήισζε.  

       Θέινπκε κε απηήλ ηελ αλνηρηή καο επηζηνιή λα ζαο γλσζηνπνηήζνπκε θαη λα ζαο ελεκεξώζνπκε 

πιήξσο γηα ηελ πξαγκαηηθή εηθόλα πνπ επηθξαηεί ζηε ρώξα καο θαη γηα ηηο επίζεκεο ζπληαγκαηηθέο ελέξγεηεο 

καο. Δλέξγεηεο δειαδή, πνπ ν θάζε πνιίηεο νθείιεη θαη ππνρξενύηαη λα πξνβεί. 

 

Κχξηε Γήκαξρε,  

 

       αο θαηαγγέιινπκε θαη ζαο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή γηα όζα αθνξνύλ ηα κείδνλα ζέκαηα ηνπ ιαζξν-

κεηαλαζηεπηηθνύ, σο θπζηθή ζπλέρεηα ηεο πθηζηάκελεο απνζηώπεζεο, ππόζαιςεο ηεο εζράηεο πξνδνζίαο  
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θαη ηεο βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαιύνπκε θαη ζα δηαβάζεηε θαησηέξσ θαη 

Ιδηαίηεξα όζν αθνξά ηνλ θίλδπλν κηαο δηεζλώο λνκηκνπνηεκέλεο μέλεο ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο θαη εηζβνιήο 

πνπ δηαηξέρεη ε Παηξίδα καο, ιόγσ ησλ ελεξγεηώλ ή θαη ησλ παξαιείςεώλ ζαο θ. Γήκαξρε, νη νπνίεο όπσο ζα 

δείηε παξαθάησ ζαο θαζηζηνύλ εθηόο ησλ άιισλ θαη ζπλεξγό ζε θαηαπάηεζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αιιά 

θαη ζε βίαηε θαηάιπζε ηνπ πληάγκαηνο.  

   Οθείιεηε γηα ην κεηαλαζηεπηηθό, πξνζθπγηθό, ιαζξνκεηαλαζηεπηηθό ή όπσο αιιηώο ζέιεηε νλνκάζηε ην, 

λα ελεκεξώλεηε ζπλερώο όινπο ηνπο δεκόηεο ζαο όηη όζνη κεηά ηηο 24/11/2011 είηε λόκηκα είηε παξάλνκα,  

εηζήιζαλ ζηελ παηξίδα καο κε ζθνπό λα εγθαηαζηαζνύλ αθόκε θαη κε άζπιν, είλαη παξάλνκνη δηόηη (πέξαλ 

ηνπ όηη ην άζπιν όθεηιαλ λα ην δεηήζνπλ κόλνλ από ηηο ρώξεο από ηηο νπνίεο εηζέβαιαλ ζηελ θαηερόκελε 

παηξίδα καο). Σν άζπιν ελ θαηξώ θαηνρήο εγθξίλεηαη από δνζίινγνπο θαη θαηά ζπλέπεηα πνηέ δελ 

λνκηκνπνηείηαη απηή ή νπνηαδήπνηε άιιε έγθξηζε εγθαηάζηαζεο ησλ ζηελ Διιάδα θαη πνηέ δελ ζα 

απνθηήζνπλ λόκηκα πνιηηηθά δηθαηώκαηα θαη όηη ζα αλαγθαζηνύλ λα απνρσξήζνπλ κόιηο ε παηξίδα καο 

ειεπζεξσζεί θαη επαλέιζεη ε ζπληαγκαηηθή νκαιόηεηα θαη ε έλλνκε ηάμε. 

      Δλώ παξάιιεια, ε θαη’ επαλάιεςε απόπεηξα εηζβνιήο ησλ από Διιεληθό έδαθνο ζε γεηηνληθέο ρώξεο, 

απνηειεί μεθάζαξε παξαβίαζε ησλ ζπλόξσλ θαη αηηία πνιέκνπ, κε ηελ Διιάδα λα θηλδπλεύεη λα ζεσξεζεί 

ππεύζπλε. 

                                                              θ. Γήκαξρε, 

Οθείιεηε λα γλσξίδεηε 

       „Οηη απφ ηηο 24/11/2011 θαη έθηνηε, ε παηξίδα ηειεί ππφ επίζεκε ερζξηθή θαηνρή θαη ζπλεπψο φινη 

νη λφκνη πνπ έρνπλ ςεθηζηεί ζηε Βνπιή θαη πνπ ζπλερίδνπλ λα ςεθίδνληαη εληφο ηεο πεξηφδνπ 

θαηνρήο, απνηεινχλ εθηφο ησλ άιισλ πξντφλ πξνδνζίαο θαη βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο, 

ζπλεπψο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο θαη φζνη πξνο φθεινο ηεο θαηνρήο θαη εηο βάξνο ηνπ Έζλνπο καο ηνπο 

εθαξκφδνπλ ή επσθεινχληαη απφ απηνχο, δηψθνληαη αθαξηαία κε απηνδηθία θαη κε νπνηνδήπνηε κέζν, 

αθφκα θαη κε απηφ ηεο εθηέιεζεο, απφ ηνλ θάζε πνιίηε, βάζεη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ην Άξζξν 120 

ηνπ πληάγκαηνο επηβάιιεη ζε φινπο καο. 

 

                                                               θ. Γήκαξρε  

       Αθνπγθξαδόκελνη ηελ θνηλσλία, αθνύ δνύκε, θηλνύκαζηε, εξγαδόκαζηε εληόο απηήο θαη ζπλνκηινύκε, 

παξαηεξνύκε, όηη κεγάιν πιήζνο απηήο (ελδεηθηηθά θαη κόλν αλαθέξνπκε θαηεγνξίεο όπσο δεκνζηνγξάθνη, 

ηεξσκέλνη, θαζεγεηέο, ιπθεηάξρεο, παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη, θνηηεηέο), πξνπαγαλδίδνπλ (ζηελ θαιύηεξε ησλ 

πεξηπηώζεσλ αθειώο) ελ κέζσ θαηνρήο ηεο ρώξαο ππέξ ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο.  

       Άιινη όκσο πξάηηνπλ νκνίσο (πξνπαγαλδίδνπλ) πξνο ίδηνλ νηθνλνκηθό όθεινο, ή ηδενινγηθό ή άιιν 

(όπσο επηδνηήζεηο, ρξεκαηηζκνί από Μ.Κ.Ο θιπ.) θαη εθκεηαιιεπόκελνη ελ κέζσ πεξηόδνπ θαηνρήο ηεο 

Παηξίδνο αλάινγνπο θαηνρηθνύο θαη αληηζπληαγκαηηθνύο λόκνπο πνπ ςεθίζηεθαλ από δνζίινγνπο θαη 

θαηεγνξνύκελνπο από ηε Γηθαηνζύλε γηα ην έγθιεκα ηεο εζράηεο πξνδνζίαο, πξνβαίλνπλ θαθνπξγεκαηηθάζε 

ελέξγεηεο δηεπθόιπλζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη παξακνλήο  ησλ ιαζξνκεηαλαζηώλ ζηελ ρώξα καο.  

       Όκσο, θ Γήκαξρε, εληόο ελόο επλνκνύκελνπ θαη θπξίαξρνπ θξάηνπο πνπ ζέβεηαη ην ύληαγκα ηνπ θαη ηνλ 

θαηαθηεκέλν λνκηθό πνιηηηζκό ηνπ, πνπ είλαη ζύκθσλνο κε απηό, νη σο άλσ αλαθεξόκελεο θνηλσληθέο νκάδεο 

ή θαηεγνξίεο πνιηηώλ ζα έπξεπε θαλνληθά λα δηώθνληαη από ηε δηθαηνζύλε. Δλ κέζσ όκσο θαηνρήο, επεηδή 

απηό δελ ζπκβαίλεη, ηόηε νη σο άλσ νκάδεο, Ω ΜΖ ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑ ΟΑ ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ ΟΡΗΕΔΗ αιιά 
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πξάηηνληαο νπζηαζηηθά αληίζεηα, κπνξνύλ ή θαιύηεξα νθείινπλ λα δηώθνληαη από Έιιελεο πνιίηεο πνπ 

πξάηηνπλ ζύκθσλα κε ην 120, σο κέζνλ αληίζηαζεο θαη ππεξάζπηζεο ηεο Παηξίδνο.  

        

  πλεπψο κπνξνύλ λα δησρζνύλ κε νπνηνδήπνηε κέζνλ (εθηέιεζε - απηνδηθία), γηα ζπλέξγεηα ζε εζράηε   

  πξνδνζία, γηα βίαηε θαηάιπζε ηνπ πληάγκαηνο, γηα απόπεηξα λνκηκνπνίεζεο ηεο θαηνρήο ηεο ρώξαο από  

  μέλεο ερζξηθέο δπλάκεηο θαη γηα ζσξεία άιισλ θαθνπξγεκαηηθώλ ελεξγεηώλ ησλ (είηε από δόιν είηε από  

  αθέιεηα, αδηθαηνιόγεηε όκσο πηα, ηδηαίηεξα ζήκεξα, ύζηεξα από 8 ρξόληα θαηνρήο). 

 

Οθείινπκε δε λα ζαο πξνεηδνπνηήζνπκε θαη ελεκεξψζνπκε, όηη ήδε δηαπξαηηόκελα ηα εγθιήκαηα (Βι. 

“αζηπλνκία” ιαζξνκεηαλαζηώλ γηα επηβνιή αξίαο ζην θέληξν ησλ Αζελώλ ή άιια) ή εγθιήκαηα πνπ πξόθεηηαη 

λα δηαπξαρζνύλ από ηνπο ιαζξνκεηαλάζηεο, ζα βαξαίλνπλ εμ ίζνπ εθείλνπο ηνπο αζπλείδεηνπο πξνδόηεο 

πνιίηεο θαη όρη κόλν ηνπο ιαζξνκεηαλάζηεο  πνπ έθεξαλ θαη εγθαηέζηεζαλ ζηα μελνδνρεία ηνπο ή ζε άιινπο 

ρώξνπο. 

 

ΔΠΔΗΓΖ 

       θ. Γήκαξρε δελ ππάξρεη θαλέλα θνηλνπνηεκέλν έγγξαθν απνδεηθηηθνύ ζηνηρείνπ πνπ λα πηζηνπνηεί όηη 

εζείο αληηδξάζαηε θαηά ηεο εζράηεο πξνδνζίαο, ηεο θαηνρήο θαη ηεο βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ   πληάγκαηνο, 

ζαο θαζηζηνύκε ππεύζπλν γηα ηελ άθξσο απαξάδεθηε θαη επηθίλδπλε θαηάζηαζε πνπ επηηξέςαηε, ( έζησ θαη 

κέζσ ηεο ζησπήο ζαο ή ηεο κε αληίδξαζεο), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θεληξηθή εμνπζία, Αλαθεξόκαζηε ζηελ 

άθξσο απαξάδεθηε θαη επηθίλδπλε θαηάζηαζε ηνπ λα βηώλνπκε θαζεκεξηλώο ην  κέγηζην πξόβιεκα ηεο 

ιαζξαίαο εηζόδνπ ζηελ παηξίδα καο, ησλ εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ πνπ κε  πξόθαζε αλζξσπηζηηθά αίηηα 

θαη κε ρπδαίν πιένλ ηξόπν παξαβηάδνπλ θαζεκεξηλά ηα ζύλνξα καο, αιινηώλνληαο παξάιιεια 

πιεζπζκηαθά θαη πνιηηηζηηθά ηελ Δζληθή ηαπηόηεηα ηεο Διιάδαο καο! 

       Δάλ μεζεθσζεί ν ιαόο καο (πνπ δπζηπρώο θνβνύκαζηε όηη ζε ζύληνκν ρξόλν κπνξεί λα είλαη 

αλαπόθεπθην), κηα ζπίζα ζα είλαη αξθεηή γηα λα δεκηνπξγεζεί αλεμέιεγθηε ζηνρεπκέλε εμέγεξζε πνπ όινη 

απεπρόκεζα, θαη νη ζπλέπεηεο γηα εζάο όπσο γηα όινπο ηνπο ππεύζπλνπο ζα είλαη άκεζεο θαη ηξαγηθέο. Οη δε 

θόβνη καο είλαη απνιύησο δηθαηνινγεκέλνη, θαη εύθνια ζπλάγνληαη αβίαζηα, ζπκπεξάζκαηα από θάζε 

λνήκνλα πνιίηε θαη επαπμάλνληαη. 

 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο,  
 
       αο θαζηζηνχκε ππεύζπλν γηα όια όζα έρνπλ ήδε ζπκβεί θαη γηα νηηδήπνηε πξόθεηηαη λα ζπκβεί θαη 

ειπίδνπκε απηή ηελ ύζηαηε ζηηγκή λα βξείηε ηξόπνπο λα αληηδξάζεηε δηα ιόγσλ θαη έξγσλ ώζηε λα 

αλαθαιέζεηε ηηο κέρξη ζηηγκήο (έσο λα ελεκεξσζνύκε όηη έρεηε πξάμεη θαη αληηδξάζεη δηαθνξεηηθά κε θάζε 

πξόζθνξν κέζν θαη επίζεκα) ζέζεηο ζαο νη νπνίεο είλαη ππέξ ηνπ ιαζξνκεηαλαζηεπηηθνύ, ππέξ ηεο θαηνρήο 

ηεο ρώξαο θαη ηεο βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο, ώζηε λα πξνιάβνπκε όινη καδί ην θαθό, πνπ θαλείο 

καο δελ επηζπκεί! 

       Καζεκεξηλά από ηα δειηία εηδήζεσλ αλαθνηλώλνληαη θαη λένη αξηζκνί ιαζξνκεηαλαζηώλ λα εηζβάινπλ 

ζην λεζηώηηθν αθξηηηθό ζύκπιεγκα θαη εηδηθά απηό ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Λέζβνπ. Απηό σο είλαη θπζηθό 

(ν ζπλσζηηζκόο δει. ζηε Λέζβν γηα παξάδεηγκα) δελ κπνξεί λα γίλεηαη εζαεί θαη όπσο έγηλε ζην παξειζόλ   
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ζα γίλεη θαη ζην κέιινλ. Γειαδή θάπνηα ζηηγκή ζα παξαζηεί “αλάγθε” δηάρπζεο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο θαη 

ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα, πηζαλώο θαη ζηνλ Γήκν καο γηα λα επηηπγράλεηαη θαηά απηό ηνλ ηξόπν αξγά θαη 

ζηαζεξά ν (πξνζρεδηαζκέλνο, άιισο πείηε καο εζείο ηνλ ινγηθό ιόγν) επνηθηζκόο ηεο παηξίδαο θαη ε 

αιινίσζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο, ησλ εζώλ, ησλ παξαδόζεσλ θαη ηελ δηαξθή γελνθηνλία 

πνπ πθηζηάκεζα σο ιαόο θαη έζλνο σο έρνπζα άκεζε ζρέζε (ε γελνθηνλία) κε ην ιαζξνκεηαλαζηεπηηθό 

δήηεκα. 

 

       Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε ελ κέζσ θαηνρήο εγθαηάζηαζε ( ή ε ελδερόκελε εγθαηάζηαζε) ιαζξνκεηα-

λαζηώλ θαη ζην Γήκν καο κε ηελ δηθή ζαο έγθξηζε ή αλνρή, αιιά θαη νη ζπλέπεηεο ησλ εγθιεκαηηθώλ 

πξάμεσλ ησλ ιαζξνκεηαλαζηώλ (πνπ ελδερνκέλσο αιιά ην πηζαλόηεξν) έρνπλ ή πξόθεηηαη λα ζπκβνύλ, ζα 

βαξαίλνπλ πξνζσπηθά εζάο θαη κόλνλ εζάο Κύξηε Γήκαξρε.. 

 

Κχξηε Γήκαξρε,  

Γλσξίδεηε πνιύ θαιά ηελ αθξνηειεύηηα δηάηαμε ηνπ πληάγκαηνο (ην Άξζξν 120) επί ηεο νπνίαο δελ ρσξάεη 

θακία εξκελεία ή αιινίσζε. 

 

Σν χληαγκα ηεο Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ην Άξζξν 120 αλαθέξεη ηα αθφινπζα : 

Παξ 2. O ζεβαζκόο ζην ύληαγκα θαη ηνπο λόκνπο πνπ ζπκθσλνύλ κε απηό θαη ε αθνζίσζε ζηελ Παηξίδα 

θαη ηε Γεκνθξαηία απνηεινύλ ζεκειηώδε ππνρξέσζε όισλ ησλ Διιήλσλ. 

Παξ 4. H ηήξεζε ηνπ πληάγκαηνο επαθίεηαη ζηνλ παηξησηηζκό ησλ Διιήλσλ, πνπ δηθαηνύληαη θαη 

ππνρξενύληαη λα αληηζηέθνληαη κε θάζε κέζν ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε επηρεηξεί λα ην θαηαιύζεη κε ηε βία. 

ΟΗ δχν απηέο παξ. νξίδνπλ ηελ εζράηε κεγαιεηώδε ππεπζπλόηεηα ζηελ πξνάζπηζε ηνπ πληάγκαηνο πνπ 

έρνπκε όινη νη Πνιίηεο. 

       Σν χληαγκα ηεο Διιάδαο όπσο γλσξίδεηε, από ηηο 24/11/2011 θαη’ εμαθνινύζεζε θαηαιύεηαη  βίαηα 

(ζρεηηθφ 1), γη’ απηό ππνρξενύκαζηε άπαληεο λα ελεξγνπνηήζνπκε επηζήκσο θαη κε απόδεημε ην  Άξζξν 120 

ηνπ πληάγκαηνο θαηαζέηνληαο ηελ Ιεξή Γήισζε (ζρ. 1) ζηελ Αζηπλνκία θαη πιένλ λα μεθηλήζνπκε 

εκπξάθησο ηελ εθαξκνγή ηνπ. Γλσξίδεηε επίζεο, όηη ε νξηδόκελε θαη ελ θαηξώ θαηνρήο δηα ηνπ άξζξνπ 120 

παξ.2 θαη 4 σο ζεκειηώδεο λνκηθή ππνρξέσζε όισλ ησλ Διιήλσλ, απνηειεί κηα ππνρξέσζε ελαζθήζεσο 

Καζήθνληνο κέρξη απηνζπζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πληάγκαηνο, ηεο παηξίδαο θαη ηεο ειεπζεξίαο.  

       Μηα ππνρξέσζε κε απμεκέλε λνκηθή ηζρύ, πνπ δελ κπνξεί λα αλαθνπεί από θακηά κνξθή εμνπζίαο θαη 

θακία δηάηαμε λόκν. 

       αο ελεκεξψλσ αθόκα θχξηε Γήκαξρε, όηη ζηηο 24/11/2011, ν ηόηε Αληηπξόεδξνο θ. Απνζηνιάηνο 

αλαθνίλσζε από ηελ έδξα ηεο Βνπιήο ηα εμήο: «Κπξίεο θαη Κχξηνη ζπλάδειθνη, έρσ ηελ ηηκή λα   

αλαθνηλψζσ ζην ψκα φηη ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

δηαβίβαζε ζηε Βνπιή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 86 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ Ν.3126/2003, πνηληθή 

επζχλε ησλ Τπνπξγψλ, φπσο ηζρχεη, δηθνγξαθία θαηά κειψλ ηεο Κπβέξλεζεο (είλαη 

θαηαγεγξακκέλν ζηα πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ζπλεδξίαζε ΛΔ' ζηε ζει.1985 ).  

       Ζ σο άλσ δηθνγξαθία αθνξά εζράηε πξνδνζία, θαη Δίλαη κείδνλνο ζεκαζίαο θαζώο αθελόο νη πνηλέο 

θάζεηξμήο ηεο είλαη ηδηαίηεξα ζθιεξέο θαη απζηεξέο ηνπιάρηζηνλ ηξηο ηζόβηα δεζκά ρσξίο παξαγξαθή,  
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αθεηέξνπ, ε θαθνπξγεκαηηθή απνζηώπεζή ηεο ή ηεο κε εμέηαζήο ηεο θαη ηαπηόρξνλα ε παξάιεηςε δηώμεσλ,  

λνκηκνπνηεί ηελ πξνδνζία, θαη ηελ θαηνρή ηεο Διιάδνο από ερζξηθέο δπλάκεηο, θαζώο πνηληθέο δηώμεηο έσο 

θαη ζήκεξα, θαθνπξγεκαηηθώ ησ ηξόπσ δελ έρνπλ μεθηλήζεη.  

       Απηά, θ. Γήκαξρε, όινη όζνη έρνπκε εθινγηθά δηθαηώκαηα, όρη κόλνλ νθείινπκε λα ηα γλσξίδνπκε αιιά 

νθείινπκε επηπιένλ θαη λα αληηδξάζνπκε θαη λα αληηζηαζνύκε ζηελ θαηνρή θαη βίαηε θαηάιπζε ηνπ 

πληάγκαηνο, θαη’ αξρήλ ελεξγνπνηώληαο επηζήκσο θαη παξάιιεια εθαξκόδνληαο ζηελ πξάμε ην Άξζξν 

120 ηνπ πληάγκαηνο φπσο εθείλν καο ππνρξεψλεη. 

 

       Τπνρξενχζηε ινηπόλ θαη εζείο σο Γήκαξρνο θαη σο πξώηνο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ, λα αληηζηαζείηε όπσο 

επηηάζζεη ην Άξζξν 120 ηνπ πληάγκαηνο, κε νπνηνδήπνηε κέζν γηα ηελ θαθνπξγεκαηηθή παξάιεηςε 

δηώμεσλ ηνπ εγθιήκαηνο ηεο εζράηεο πξνδνζίαο ΟΠΩ ΑΤΣΟ ΑΝΑΚΟΗΝΩΘΖΚΔ ΣΖΝ 24/11/2011 θαη 

ηνπιάρηζηνλ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΟΦΔΗΛΔΣΔ ΔΗΝΑΗ λα θαηαγγείιεηε θαη λα θαηαδηθάζεηε ηελ ελ ιόγσ παξάιεηςε, 

θαηαζέηνληαο άκεζα ηελ ηεξή δήισζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 120 (ζρ. 1) ζην Αζηπλνκηθό ηκήκα, ζην 

Ληκελαξρείν (εάλ ππάξρεη ζην Γήκν ζαο) πεξηνρήο ζαο. 

 

Κχξηνη 
Με ηελ παξνχζα αλαθνξά ζαο ελεκεξψλσ γηα ηα εμήο : 
 

Α) Όηη ηεινύκε ππό ερζξηθή θαηνρή 

  Β) 'Όηη ην ύληαγκα απ ηηο 24\11\2011 θαηαιύεηαη βίαηα θαη επαλάιεςε, θαη  

      θαη΄εμαθνινύζεζε. 

  Γ) Όηη εηο βάξνο ηεο ππεξεζίαο ζαο , ηεο παηξίδαο, ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηνπ πληάγκαηνο έρεη   

     θαθνπξγεκαηηθά, δηαπξαρζεί παξάιεηςε δηώμεσλ ηνπ εγθιήκαηνο ηεο εζράηεο πξνδνζίαο. 

Γ) Σελ εθ κέξνπο ησλ Πνιηηηθώλ θαη θάζε ππεπζύλνπ απόπεηξαο λνκηκνπνίεζεο ηεο   

     Σέιεζεο ΓΔΝΟΚΣΟΝΗΑ ηνπ Διιεληθνύ Λανύ θαη ηνπ Γηακειηζκνύ ηεο ρώξαο._ 

 

  αο γλσζηνπνηνχκε  

ΜΔ ηα ζρεηηθά 1 & 2, όπσο άιισζηε νθείιεηε εθ ησλ θαζεθόλησλ ζαο ήδε λα γλσξίδεηε, ΟΣΗ : 

 

       Σν ίδην ην χληαγκα ιόγσ ησλ επηζήκσλ ζέζεσλ καο θαη ηεο δηαξθνύο εηνηκόηεηαο καο απέλαληη ζηελ 

ππεξάζπηζε ηνπ, καο αλαθήξπμε αθαξηαία θαη πξνζσξηλά, σο λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 

θαζηζηώληαο καο αξκόδηνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππέξ ηνπ ερζξνύ θαηάζρεζεο αθηλήησλ θαη ινηπώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ δηθώλ καο ή ζπκπνιηηώλ καο πνπ νη νπνίνη είηε από ακέιεηα είηε από θόβν δηα ηεο 

απξαμίαο ησλ θαη ζησπεξά ζπλέξγεζαλ ζηελ παξάιεηςε δηώμεσλ εζράηεο πξνδνζίαο θαη ζηελ απόπεηξα 

λνκηκνπνίεζεο ηεο μέλεο θαηνρήο ζηελ ρώξα καο! 

         πσο γλσξίδεηε, ζε πεξηόδνπο θαηνρήο όπσο είλαη εηνύηε πνπ δηαλύνπκε ηώξα ζηελ Διιάδα, νη      

   ζπγθξνηήζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ αιιά θαη όιεο νη θξαηηθέο θαη δεκόζηεο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε  

   ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ πνιίηεο, νη νπνίνη εθηεινύκε ηηο ππνρξεώζεηο καο σο πξνο ζηα όζα ην ύληαγκα  
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   επηβάιεη ζε όινπο καο ζε πεξηόδνπο θαηάιπζήο ηνπ, ζηεξνύληαη λνκηκόηεηαο θαη νθείιεηε πξνζσξηλά αθελόο  

   λα κελ εθηειείηε ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο αθνξνύλ βάξε ζε ηίηινπο ηδηνθηεζίαο Διιήλσλ πνιηηώλ ή  

   πξόζηηκα θαη ηδίσο πνιηηώλ πνπ ζαο έρνπλ θαηαζέζεη έγγξαθα αλάινγα ηνπ παξόληνο θαη πνπ απνδεηθλύεηαη  

   όηη εθαξκόδνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο απέλαληη ζην Αξζξν 120 ηνπ πληάγκαηνο, αθεηέξνπ, λα είζηε  

    απόιπηα ζπλεξγάζηκνη κε  ηνπο πνιίηεο απηνύο. 

        Αμηφηηκε θ Γήκαξρε, ζαο ελεκεξώλνπκε θαη ζαο γλσζηνπνηνύκε όηη νη ειιελόθσλνη πξνδόηεο- 

πξάθηνξεο πνιηηηθνί ηεο Διιάδνο κε ηνπο νπνίνπο ζπλνκηιείηε, δηαπξαγκαηεύεζηε θαη δέρεζηε εληνιέο 

(Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο- Δζσηεξηθώλ θ.η.ι.) αιιά θαη όινη νη ππόινηπνη πνπ ηέιεζαλ πνιηηηθνί από ηηο 

24\11\2011 θαη έσο ηώξα, δηα ηεο θαθνπξγεκαηηθήο ζησπήο ησλ ζπλέξγεζαλ ζηελ ππόζαιςε εζράηεο 

πξνδνζίαο θαη ηεο βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο θαη είλαη ήδε έλνρνη κε πνηλέο πνπ δελ 

παξαγξάθνληαη θαη πνπ αληηκεησπίδνληαη όπσο ην αθξνηε-ιεύηην άξζξν 120 ηνπ πληάγκαηνο επηηάζζεη, 

δειαδή κε θάζε κέζνλ, απηνδηθία – εθηέιεζε θιπ. 

       Ο Διιεληθφο ιαφο βηώλεη πξσηόγλσξεο γη’ απηόλ ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη 

νύηε ζηα νηθνλνκηθά βάξε πνπ ηνπ δεκηνπξγεί ην ειεγρόκελν από μέλεο ερζξηθέο δπλάκεηο θξάηνο αιιά 

νύηε θαη ζηελ θαηαθόξπθε αύμεζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο, πνπ εληέρλσο νη πνιηηηθνί δεκηνύξγεζαλ, 

αθήλνληαο ελ κέζσ θαηνρήο λα εηζέιζεη κέζα ζηελ ρώξα καο αλεμέιεγθην πιήζνο ιαζξνκεηαλαζηώλ. 

       Δζείο θ. Γήκαξρε κε ηελ ηδηόηεηά ζαο θαη σο πξώηνο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ ζαο, δελ επηηξέπεηαη ηνύηε ηελ 

θξίζηκε πεξίνδν θαηνρήο, λα θαηαπαηάηε ην ύληαγκα απνζησπόληαο ηελ εζραηε πξνδν-ζηα πνπ ερεη 

αλαθνηλσζεί από ηε βνπιή (βιεπε ζρ 1 ) θαη ηελ θαθνπξγεκαηηθή παξάιεηςε δηώμεώλ ηεο θαη αζθώληαο 

ςπρνινγηθή βία ζηνπο δεκόηεο ζαο αιιά θαη ζε όινπο ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, λα δέρεζηε πξνηάζεηο θαη 

εληνιέο από ηνπο άλσ έλνρνπο γηα ην θαθνύξγεκα ηεο πξνδνζίαο θαη ηεο βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο 

θαη ηνπιάρηζηνλ όζν αθνξά ηελ εθαξκνγή θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πξνδνζίαο όπσο ην ιαζξνκεηαλαζηεπηηθό, 

νθείιεηε όρη κόλνλ λα κελ ηηο εθαξκόδεηε αιιά επηζήκσο, λα ηηο θαηαδηθάδεηε κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη λα 

ελεξγείηε πξνο ηελ απνηξνπή ηνπο έηζη όπσο ην ύληαγκα καο επηβάιιεη όηαλ θαηαιύεηαη θαη ε παηξίδα καο 

πξνζηάδεη όηαλ ηειεί ππό θαηνρή. 

 

Κχξηε Γήκαξρε,  

 

       Γλσξίδεηε όηη όρη κόλνλ δελ έρεηε ην δηθαίσκα λα πάξεηε θακία απόθαζε γηα έγθξηζε εγθαηάζηαζεο 

ιαζξνκεηαλαζηώλ ζηνλ Γήκν ζαο, νύηε λα εθηειέζεηε θακία δηαηαγή, βνύιεπκα, λνκνζέηεκα, ππνπξγηθή 

απόθαζε ελ κέζσ θαηνρήο θαη βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο, αιιά έρεηε ηελ κνλαδηθή ππνρξέσζε λα 

εθαξκόζεηε πηζηά ην Άξζξν 120 ηνπ πληάγκαηνο θαη λα αληηζηαζείηε επίζεκα ζηελ θαηνρή ηεο ρώξαο θαη 

ζηελ βίαηε θαηάιπζε ηνπ πληάγκαηνο.  

      Καζψο νξηδόκελε θαη ελ θαηξώ θαηνρήο δηα ηνπ άξζξνπ 120 παξ.2 θαη 4 σο ζεκειηώδεο λνκηθή 

ππνρξέσζε όισλ ησλ Διιήλσλ, απνηειεί κηα ππνρξέσζε ελαζθήζεσο Καζήθνληνο κέρξη απηνζπζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ηεο παηξίδαο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηνύ πληάγκαηνο. Μηα ππνρξέσζε κε απμεκέλε λνκηθή ηζρύ, 

πνπ δελ κπνξεί λα αλαθνπεί από θακηά κνξθή εμνπζίαο θαη θακία δηάηαμε λόκν. 

       Τπνρξενχζηε θ. Γήκαξρε βάζεη ησλ θαζεθόλησλ ζαο σο πνιίηεο, λα γλσξίδεηε όηη : ε εθ κέξνπο ησλ     

 ηνπηθώλ θνξέσλ δεκάξρσλ θαη ζπκβνύισλ θαη ελ θαηξώ θαηνρήο απνδνρή ή έγθξηζε εγθαηάζηαζεο  
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  ιαζξνκεηαλαζηώλ ζηηο θαηά ηόπνπο πεξηνρέο, ζπληζηά, ζπλέξγεηα ζε βίαηε θαηάιπζε ηνπ ζπληάγκαηνο θαη  

  ερζξηθή ελέξγεηα θαηά ηεο παηξίδαο θαη ηνύ ιανύ. Γηόηη ε ελέξγεηά ζαο εθείλε ( απνδνρήο ή έγθξηζεο) είλαη     

  αληηζπληαγκαηηθή αθελόο θαη αθεηέξνπ δηελεξγείηαη ελ θαηξώ βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηόο καο θαη   

  θαηνρήο ηεο ρώξαο, θαη όηη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξόθεηηαη λα παξακείλεη αηηκώξεηε ( ζρεηηθό 1) 

       Ζ βίαηε θαηάιπζε ηνπ πληάγκαηνο θ Γήκαξρε, ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ ελ δπλάκεη ςπρνινγηθή βία  

 πνπ κε ηελ είηε ελεξγή είηε δηα ηεο παξαιείςεώο ησλ ζηάζε ηνπο, νη ηνπηθνί παξάγνληεο αζθνύλ ζηνπο  

   δεκόηεο κέζσ ηεο θαθνπξγεκαηηθήο έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο ιαζξνκεηαλαζηώλ ζηελ πεξηνρή ηνπο , ή δηα ηεο  

   θαθνπξγεκαηηθήο παξαιείςεώο ησλ λα αληηηαρζνύλ ζην κεγάιν ξίζθν εγθιεκαηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ ελέρεη εηο  

   βάξνο ησλ δεκνηώλ, αιιά θαη ζηελ επεξρόκελε αιινίσζε εζληθήο καο ηαπηόηεηαο. 

 

 

 

       ε αληίζεηε πεξίπησζε εάλ θαη εθόζνλ ζπκπξάμεηε κε ηνπο πξνδόηεο ζα αληηκεησπηζηείηε σο ερζξόο 

γηαηί απηό απνηειεί δνινθνλία θαη γελνθηνλία αιιά θαη δόιν πιένλ (εθόζνλ ηώξα θαη επηζήκσο ηα γλσξίδεηε) 

απέλαληη ζηνλ Διιεληθό Λαό αιιά θαη ζηε ρώξα θαη ζα πξέπεη ηόηε λα εθαξκνζηεί άκεζα ελαληίνλ ζαο ην 

Άξζξν 120 θαη κε νηηδήπνηε απηό επηηάζζεη (απηνδηθία θαη κε θάζε κέζν αθόκε θαη εθηέιεζε) δειαδή, εκείο, 

‹φινη νη πνιίηεο› ζα δηθαηνχκαζηε αιιά θαη ζα ππνρξενχκαζηε βάζεη ζπληάγκαηνο αιιά θαη ιφγσ ηεο 

θαηνρήο ηεο ρψξαο, λα ζαο εθηειέζνπκε θ Γήκαξρε. Δκείο σζηόζν, είκαζηε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα θάζε 

κνξθήο επηπιένλ επηθνηλσλία θαη ζηήξημε θαη γηα απνζηνιή ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ θαη δξάζεσλ πνπ 

δηαζέηνπκε όπσο πξνθύπηνπλ θαη δεκηνπξγνύληαη θαζεκεξηλά ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. 

 

αο επηζπλάπηνπκε : 
 

 

ρεηηθφ 1 : Ιεξή δήισζε ελεξγνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Άξζξνπ 120 θαη θαηαγγειία θαηά ησλ εηο βάξνο 

ηνπ ιανύ θαη ηνπ Έζλνπο δηαπξαρζέλησλ θαθνπξγεκάησλ: 

  Α. Σεο βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο. 

  Β. Σεο από 24/11/2011 θαη έθηνηε, θαθνπξγεκαηηθήο παξάιεηςεο δηώμεσλ ηνπ εγθιήκαηνο ηεο εζράηεο 

πξνδνζίαο θαη ηεο θαηαπάηεζεο ηνπ Όξθνπ. 

  Γ. Σεο από θνηλνύ απόπεηξαο κε δόιν θαη πξόζεζε ησλ πνιηηηθώλ θαη ηνπ θάζε ππεύζπλνπ, λα 

πξνρσξήζνπλ ζε αιιαγή θαη αλαζεώξεζε ηνπ πληάγκαηνο θαηερόκελεο Υώξαο (ηεο Διιάδαο). 

 Γ. Σεο εθ κέξνπο ησλ πνιηηηθώλ θαη θάζε ππεύζπλνπ απόπεηξαο λνκηκνπνίεζεο ηεο θαηνρήο ζηελ Υώξα, ηεο 

εθρώξεζεο εζληθήο θπξηαξρίαο, ηεο ηέιεζεο ΓΔΝΟΚΣΟΝΙΑ ηνπ Διιεληθνύ Λανύ θαη ηνπ δηακειηζκνύ ηεο 

ρώξαο.
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                                                      ΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ - ΓΖΛΩΖ,  

                                                                           ΠΡΟ 

 

►ΣΟ ΑΣΤΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ .............................................. 

►ΠΡΟ ΠΑΑ ΑΡΜΟΓΗΑ ΔΗΑΓΓΔΛΗΑ θαη ΑΡΥΖ,  

►ΣΟΝ ΑΡΜΟΓΗΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΔΗΑΓΓΔΛΔΑ,  

►ΟΛΑ ηα ψκαηα Αζθαιείαο, ην Ληκεληθφ ψκα, πξνο ηνλ θάζε Πνιίηε, πξνο πάζα εζληθή θαη δηεζλή 

αξρή Αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηνλ Ο.Ζ.Δ θαη πάζα ελδηαθεξφκελε δηεζλή αξρή  ΒΑΔΙ ησλ ΑΡΘΡΩΝ 

36 θαη 40 ηνπ ΚΩΓΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΓΙΚΟΝΟΜΙΑ, 45, 46, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ηνπ 

ΠΟΙΝΙΚΟΤ ΚΩΓΙΚΑ θαη ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 120 ηνπ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ.  

 

Ηκεξνκελία: …...... ...…. ............ θαη Αξ. Πξση. ........................... πνπ είρα θαηαζέζεη, ηεο νπνίαο ην πεξηερόκελν 

βεβαηώλεη αθελόο, όηη δελ έρσ ππνζάιςεη ηελ εζράηε πξνδνζία θαη ηελ βίαηε θαηάιπζε ηνπ ζπληάγκαηνο, (ΣΑ 

ΔΥΩ ΓΖΛΑΓΖ ΚΑΣΑΓΓΔΊΛΔΗ) θαη αθεηέξνπ όηη δήισζα εκπξόζεζκα ηηο ζέζεηο κνπ, ηελ ζηάζε κνπ απέλαληη 

ζην ύληαγκα θαη ηηο έθηνηε ελέξγεηέο κνπ βάζεη ησλ θαζεθόλησλ θαη ησλ ππνρξεώζεώλ κνπ απέλαληη ζην 

ΓΖΜΟΗΟ ΤΜΦΔΡΟΝ, ζην ύληαγκα θαη ηελ δηαζθάιηζή ηνπ. 

 

ρεηηθφ 2 : Φάθειν κε (..........) ζειίδεο θαη πεξίπνπ (..........) ππνγξαθέο πνιηηώλ, ζπκκεηερόλησλ θαη 

ζπλππνγξαθόλησλ ηελ παξνύζα θαηαγγειία – δήισζε – αλαθνξά θαη εθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 120 ηνπ 

πληάγκαηνο. 

 

  Κχξηε Γήκαξρε,  

Κύξηνη ύκβνπινη, όξγαλα ηεο ηάμεο, ηνπ ιηκεληθνύ θαη ηνπ δηθαζηηθνύ ζώκαηνο. 

 

        Δλ νλφκαηη ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ ξθνπ πνπ έρεηε δώζεη, επηηάζζεζηε εληέιιεζηε λα 

ελεξγήζεηε αθαξηαία θαη λα εληνπίζεηε όζνπο ελεξγνύλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ηεο εγθαηάζηαζεο 

ιαζξνκεηαλαζηώλ ζηελ πεξηνρή καο, ή πνπ πξνπαγαλδίδνπλ ππέξ ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο - 

ιαζξνεγθαηάζηαζεο ζε πεξηνρέο εληόο ηεο θαηερόκελεο Υώξαο καο θαη λα ηνπο ελεκεξώζεηε γηα ηνλ ελ 

δπλάκεη θίλδπλν πνπ βάζεη ηνπ Άξζξνπ 120 ηνπ πληάγκαηνο δηαηξέρνπλ (εθηέιεζε / απηνδηθία). Γηόηη 

απηέο ηνπο νη ελέξγεηεο ζπληζηνύλ άκεζε ζπλέξγεηα ζε βίαηε θαηάιπζε ηνπ πληάγκαηνο θαη ζε πξνδνζία 

θαηά ηεο ρώξαο. Καη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ν θάζε πνιίηεο δηθαηνύηαη θαη ππνρξενύηαη λα ελεξγήζεη 

ελαληίνλ ησλ κε θάζε κέζν! (ζρεηηθό. 1). 

       πγθεληξψζακε ζήκεξα ελδεηθηηθά ππνγξαθέο πνιηηώλ, (έπνληαη θαη άιιεο ππνγξαθέο λα καδεπηνύλ) 

εζπεπζκέλα ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο αιιά θαη ιόγσ ηνπ θαζεαπηνύ λνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ηνπ  

 

 



 

 
10 

 

 

πεξηερνκέλνπ ηνύηεο ηεο επηζηνιήο. Όινη νη ππνγξάθνληεο έρνπκε ζώαο ηαο θξέλαο θαη ην ζεκαληηθόηεξν, 

είκαζηε όινη απνθαζηζκέλνη γηα όια θαη ηνπιάρηζηνλ γηα ηα όζα ην ύληαγκα καο επηβάιιεη. 

       Ζ αηηία ζπγθέληξσζεο ηνχησλ ησλ ππνγξαθψλ θαη ε ελ ιόγσ δέζκεπζή καο λα εθαξκόζνπκε ην 

Άξζξν 120 ηνπ πληάγκαηνο θαηά ησλ Γήκσλ θαη θαηά νξηζκέλσλ πξνδνηώλ δεκνηώλ, είλαη όηη κεξηθνί 

πξνδόηεο πνιίηεο ζε ζρεδόλ θάζε δήκν αλά ηελ Διιάδα, επσθεινύκελνη ησλ αληηζπληαγκαηηθώλ, 

θαηνρηθώλ, εζλνθηνληθώλ θαη γελνθηνληθώλ λόκσλ ( Νόκσλ όπνπ εθ ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ έρνπλ 

απέλαληη ζην ύληαγκα, ζηα παηδηά θαη ζηα εγγόληα ηνπο, όθεηιαλ λα θαηαγγείινπλ λα θαηαδηθάζνπλ θαη λα 

θαηαπνιεκήζνπλ κέρξη εζράησλ) πνπ ηνύηε ηελ πεξίνδν θαηνρήο ηεο ρώξαο ςεθίδνληαη ζηελ βνπιή από 

ηνπο δνζίινγνπο πνιηηηθνύο ηεο Διιάδνο, έρνπλ ππνβάιιεη πξνο ην θαηνρηθό θξάηνο αηηήζεηο πξνθεηκέλνπ 

λα ιάβνπλ επηδνηήζεηο γηα λα παξαρσξήζνπλ δηθνύο ηνπο ρώξνπο , δσκάηηα , παλζηόλ, μελνδνρεία, 

εγθαηαιεηκκέλα ζρνιεία θαη θηίξηα ζε ιαζξνκεηαλάζηεο. 

       κσο θνβνχκελνη ηελ νξγή θαη έγθαηξε αληίδξαζε ησλ θαηνίθσλ, κε δόιν απέθξππηαλ γηα κεγάιν 

ρξνληθό δηάζηεκα ηηο αλσηέξσ πεξηγξαθόκελεο δξάζεηο ηνπο. Σηο απέθξππηαλ δηόηη όληεο κηθξόλννη αιιά 

δηόινπ αθειείο, γλώξηδαλ πνιύ θαιά, όηη κε απηή ηνπο ηελ θαθνπξγεκαηηθή θαη πξνδνηηθή ελέξγεηα, ζα 

απμεζεί ζεκαληηθά ην πνζνζηό ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο ζηελ πεξηνρή, ζα αθαληζηεί παληειώο ν Σνπξηζκόο, 

ζα κεησζνύλ δξακαηηθά νη ηηκέο ησλ ελνηθίσλ αιιά θαη ησλ αθηλήησλ, νη επηδεκίεο (κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ 

κε ζεξαπεύζηκεο, ελδερνκέλσο θνιιεηηθέο ή θαη ζαλαηεθόξεο) ζα εμαπισζνύλ ζύληνκα ζε νιόθιεξε ηελ 

πεξηνρή θαη ην ζεκαληηθόηεξν, θαη νη ληόπηνη (όπσο άιισζηε αξθεηνί ήδε νκνινγνύλ), πξηλ βξαδηάζεη ζα 

αλαγθάδνληαη λα θιεηδώλνληαη θαζεκεξηλά ζηα ζπίηηα ηνπο θαη νύηε ζηα παηδηά ηνπο ζα επηηξέπνπλ λα 

βγαίλνπλ έμσ θαη λα παίδνπλ όπσο ζπλήζηδαλ. Έηζη όπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη ζε όιεο ηηο κέρξη ζηηγκήο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδνο πνπ παξάλνκα θαη αληηζπληαγκαηηθά, έρεη εγθαηαζηαζεί θάπνηνο αξηζκόο 

ιαζξνκεηαλαζηώλ. 

 

 

 ► Πξνο Γεκάξρνπο θαη 

 ► Πξνο ηνπο αζπλείδεηνπο πνιίηεο (πνπ βξήθαλ ηελ πην αθαηάιιειε ζηηγκή-επθαηξία ώζηε ελ θαηξώ 

θαηνρήο λα βγάινπλ νη αζπλείδεηνη ρξήκαηα κε απηόλ ηνλ πξνδνηηθό ηξόπν), αθνύ ζε ζπλελλόεζε   κε ηνλ 

Γήκν ηνπο έρνπλ παξαρσξήζεη (ή έρνπλ αηηεζεί λα παξαρσξήζνπλ ή ζθέθηνληαη λα αηηεζνύλ) δηθνύο ηνπ ή 

δεκόζηνπο ρώξνπο γηα εγθαηάζηαζε hot- spot ιαζξνκεηαλαζηώλ λα γλσξίδεηε όηη θπζηθνί-εζηθνί απηνπξγνί ησλ 

όπνησλ παξάλνκσλ ελεξγεηώλ θαη επεηζνδίσλ πξνθαινύλ πξνθάιεζαλ ή ζα πξνθαιέζνπλ νη ιαζξνκεηαλάζηεο 

βαξαίλνπλ πξνζσπηθά εζάο θαη κόλνλ εζάο ηνπο ίδηνπο θη όρη ηνπο ιαζξνκεηαλάζηεο. 

      Κχξηνη όηαλ ε παηξίδα καο ηειεί ππό θαηνρή ηόηε, Σν ηεξφ θαζήθνλ θαη ρξένο έρνπκε όινη καο λα 

αληηζηαζνύκε θαη όρη λα αζρνινύκαζηε κε ηηο θηιαλζξσπηθέο καο νξέμεηο, εθαξκόδνληαο θαθνπξγεκαηηθά θαη 

εηο βάξνο ηνπ ιανύ θαη ηνπ έζλνπο ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο, ηηο εγθπθιίνπο ηεο θαηνρηθήο εμνπζίαο ή λα 

αζρνινύκαζηε κε νηηδήπνηε άιιν ην νπνίν καο απνζπληνλίδεη από ηηο ελέξγεηεο θαη πξάμεηο καο πνπ 

αθνξνύλ ην ρξένο καο πξνο ηελ παηξίδα θαη ην ύληαγκα. 

      Κπξίσο φκσο, όηαλ δελ ππάξρεη λόκηκε αξρή, εθόζνλ θαζεκεξηλά θαη ιόγσ ηεο θαηνρήο δηαπξάηηεηαη 

θαθνπξγεκαηηθή ζπλερόκελε παξάιεηςε δηώμεσλ ηνπ εγθιήκαηνο ηεο πξνδνζίαο, όηαλ ην ύληαγκα 
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θαηαιύεηαη βίαηα θαη εμαθνινύζεζε θαη όηαλ νη Έλνπιεο Γπλάκεηο ηεο ρώξαο καο ζπλερίδνπλ λα εθηεινύλ 

ηπθιά εληνιέο θαηεγνξνπκέλσλ εζράηεο πξνδνζίαο, δειαδή αλαμηόπηζησλ κε ηελ ζθξαγίδα θαη ηηο επίζεκεο 

ζέζεηο ηεο ίδηαο ηεο Διιεληθήο Γηθαηνζύλεο, ηόηε όια απηά ηα επίζεκα θαη αλάγιπθα γεγνλόηα, βεβαηώλνπλ 

ηνπο πάληεο όπσο εκείο όινη νη Έιιελεο πνπ δνύκε εληόο ηεο Διιάδαο, θηλδπλεύνπκε (θηλδπλεύεη δειαδή 

άκεζα ε πξνζσπηθή θαη εζληθή καο αζθάιεηα). (ζρεηηθφ 1.)  

      Έηζη αθξηβψο όπσο θηλδπλεύεη ε δηθή καο αζθάιεηα, θηλδπλεύεη θαη ε αζθάιεηα ησλ ιαζξνκεηαλαζηώλ. 

Γηα πνηνλ ιφγν ινηπόλ εηζβάινπλ παξάλνκα από ρώξεο γεηηνληθέο ζηηο νπνίεο ε δσή ηνπο δελ θηλδύλεπε θαη 

δεηνύλ άζπιν εδώ ζε κηα θαηερόκελε ρώξα, πνπ ε αζθάιεηα ηνπο βξίζθεηαη επηζήκσο ζε δηαξθή θαη άκεζν 

θίλδπλν θαη πνπ  έηζη θη αιιηώο, ε όπνηα έγθξηζε αζύινπ πνπ ηνπο παξαρσξείηαη από ην θαηνρηθό θξάηνο καο 

είλαη θίβδειε θαη άθπξε ; 

 

Αθνινπζεί έλνξθε εμέηαζε Μάξηπξα.  
 
      ηνηρεία πνπ ε Δηζαγγειία αιιά θαη ν θάζε πνιίηεο θαη πξνπάλησλ όζνη ππεξεηνύλ ηα ζώκαηα αζθαιείαο 

ζε πεξηόδνπο βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο, δεηνύλ αιιά θαη νθείινπλ λα γλσξίδνπλ. Δπίζεο λα 

ελεξγνύλ επ’ απηώλ βάζεη ηνπ Άξζξνπ 120 ηνπ πληάγκαηνο θαη πξνηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο. 

λνκα/επψλπκν     κάξηπξα............................................................. 

       αο βεβαηψλσ φηη ήδε πξάηησ θαη ζα ζπλερίζσ λα πξάηησ ηα θαζήθνληα κνπ θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ εηνχηε ηελ πεξίνδν ην Άξζξν 120 ηνπ πληάγκαηνο επηβάιιεη. αο δεηψ λα απνζηείιεηε ηελ 

“Αλαθνξά- Γήισζε-Καηαγγειία-Δθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 120 ππφςηλ φισλ  ησλ Γεκάξρσλ, φισλ ησλ 

ππεπζχλσλ, φισλ ησλ πνιηηψλ, θαηά ηνπ ιαζξνκεηαλαζηεπηηθνχ”, πξνο φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη 

ππεχζπλεο γηα ην ιαζξνκεηαλαζηεπηηθφ, ζε φινπο ηνπο Γεκάξρνπο, ζηνπο ζπκβνχινπο θαη ζηνπο θαηά 

ηφπνπο πξνέδξνπο. 

      Σν γεγνλφο φηη νη Γήκαξρνη, νη ζύκβνπινη θαη νη θαηά ηόπνπο πξόεδξνη δελ έρνπλ κέρξη ζήκεξα 

ηνπνζεηεζεί θαηά ηεο βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηεο ζπλερόκελεο θαθνπξγεκαηηθήο παξάιεηςεο 

δηώμεσλ ηνπ εγθιήκαηνο ηεο Δζράηεο Πξνδνζίαο θαη ηεο θαηνρήο, θαζίζηαληαη αλαμηόπηζηνη θαη νθείινπκε λα 

ηνπο ελεκεξώζνπκε γηα ηηο επηπηώζεηο κε ηηο νπνίεο ζα έξζνπλ αληηκέησπνη όηαλ απνθαηαζηαζεί ε έλλνκε 

ηάμε, αιιά πξνπάλησλ γηα απηέο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ αθαξηαία από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ αιιά θαη 

όινπο ηνπο πνιίηεο βάζεη ησλ όζσλ επηηάζζεη ην Άξζξν 120 ηνπ πληάγκαηνο.  

      Τπνρξενχζηε ινηπόλ όπσο θη εζείο λα πξάμεηε ηα θαζήθνληα ζαο πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο 

απνθαηάζηαζεο ηεο έλλνκεο ηάμεοθαη ηνπ πληάγκαηνο θαη λα επηβάιιεηε θη εζείο ζε όινπο ηνπο δεκάξρνπο- 

ζπκβνύινπο- πξνέδξνπο λα θάλνπλ πξάμε ηα όζα εγώ θαη νη ζπκπνιίηεο κνπ πξνο απνηξνπή ηεο βίαηεο 

θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο θαη θαηνρήο θαη βάζεη ηνπ Άξζξνπ 120 ηνπο έρνπκε ήδε ππνδείμεη κε ζηελ 

παξνύζα αλαθνξά-θαηαγγειία. 

        Δληέιιεζηε από ην ίδην ην ύληαγκα θαη από ηα όζα επηηάζζεη ην Άξζξν 120 λα μεθηλήζεηε θ   

 Γήκαξρε άκεζα, ηηο δηαδηθαζίεο απεγθαηάζηαζεο ησλ ιαζξνκεηαλαζηώλ θαη εληόο εύινγνπ  

 ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο -έσο 30 εκεξώλ- λα εθθελσζνύλ πιήξσο νη  πεξηνρέο ……………………………….   

  ............................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Γειαδή πνπ ήδε έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί ιαζξνκεηαλάζηεο ή πξόζθπγεο νη νπνίνη εηζήιζαλ ζηελ θαηερόκελε ρώξα καο από ηελ εκέξα 
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πνπ άξρηζε επηζήκσο λα ηειεί ππό θαηνρή θαη ην ύληαγκά καο λα θαηαιύεηαη βηαίσο θαη θαη εμαθνινύζεζε. 

Γειαδή, όζνπο εηζέβαιαλ ζηελ ρώξα καο από ηηο 24-11-2011 έσο θαη ζήκεξα. 

      Καζψο δηώθνληαη αθαξηαία όινη νη ππεύζπλνη από ην ίδην ην ύληαγκα, δειαδή από όινπο ηνπο 

πνιίηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαζηηθώλ θαη αζηπλνκηθώλ νξγάλσλ, νη νπνίνη ππνρξενύκαζηε λα 

αληηζηαζνύκε ζηελ έθλνκε ηάμε θαη λα ελεξγήζνπκε ΤΠΔΡ ηεο ππεξάζπηζεο ηεο παηξίδαο κέρξη ηεο 

ηειεπηαίαο ξαλίδαο ηνπ αίκαηόο καο θαη λα εθαξκόζνπκε ην Άξζξν 120. Γξώληαο αζηξαπηαία θαη κε 

νπνηνδήπνηε κέζν ελαληίνλ ζαο, αθόκα θαη κε εθείλν ηεο απηνδηθίαο, έσο θαη ηεο εθηέιεζεο εάλ δελ 

μεθηλήζεηε άκεζα θαη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα ηηο δηαδηθαζίεο απεγθαηάζηαζεο ησλ ιαζξνκεηαλαζηώλ 

από ηελ πεξηνρή. 

                                                         ΓΗΑ  ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

                                         ΚΑΗ ΓΗΑ ΟΟΤ ΘΑ ΠΡΟΘΔΩ ΔΗ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ 

                                                                      ΑΗΣΟΤΜΔΘΑ 

1. Απάληεζε κε ην ηη πξνηίζεζηε λα πξάμεηε; 

2. Έγθαηξε ελεκέξσζε θαη πξόζθιεζε ζε Γεκνηηθό πκβνύιην ζρεηηθό επί ηνπ Θέκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξσζνύλ νη ύκβνπινη γηα ηηο αλαιπκέλεο ππνρξεώζεηο ηνπο. 

3. Η όπνηα ζησπή ζαο ζα ζεσξεζεί ζπλελνρή ζηα θαθνπξγήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη θαηά ηεο Παηξίδνο. 

 

εκαληηθή επηζήκαλζε 
 

       Σν παξφλ έγγξαθν, κεηά ησλ 2 ζρεηηθψλ ηνπ, αληηθαζηζηά πξνζσξηλά θαη κέρξη ηελ επαλαθνξά 

ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πληάγκαηνο, θάζε πηζηνπνηεηηθφ, δηθαηνινγεηηθφ ή νπνηνδήπνηε άιιν 

έγγξαθν απαξαίηεην ψζηε λα θάλσ έλαξμε θαη ιεηηνπξγία επηρείξεζεο πξνο εμνηθνλφκεζε πφξσλ, 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζσ γηα ηηο ππνρξεσηηθέο απφ ην Άξζξν 120 ελέξγεηέο θαη δξαζηεξηφηεηέο κνπ 

πνπ απνβιέπνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πληάγκαηνο θαη ζηελ 

απειεπζέξσζε ηεο παηξίδαο καο. 

       πνηνο/α εθ ησλ παξαιεπηψλ, ζηνπο νπνίνπο κε ηελ παξνύζα αλαθνξά-θαηαγγειία -Γήισζε 

απεπζύλνκαη ή θαηαγγέιισ, γλσζηνπνηώληαο θαη ππελζπκίδνληάο ηνπ παξάιιεια ηελ από δσ θαη 

ζην εμήο ζηάζε ηνπ πνπ νθείιεη λα ηεξεί απέλαληη ζε εκέλα, ζηηο ππνρξεσηηθέο από ην ύληαγκα 

ελέξγεηέο κνπ θαη ζηα επηπιένλ δηθαηώκαηα κε ηα νπνία ην ύληαγκα κε έρεη εμνπιίζεη, όπσο 

αθξηβώο ηα πεξηέγξαςα εληόο ηνπ παξόληνο, νθείιεη αλ έρεη θάπνηα έλζηαζε, δηαθσλία, 

παξαηήξεζε, επί ησλ όζσλ αλαθέξσ κε ην παξόλ, λα κνπ ηηο θνηλνπνηήζεη εγγξάθσο θαη αλαιπηηθά 

κε ηελ δηαδηθαζία ηεο επίδνζεο, εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν δηνξίαο δειαδή εληφο 60 

εμήληα εκεξψλ θαη λα ηνπνζεηεζεί ζρεηηθά ζηα εμήο: 
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1) Αλ ζεσξεί φηη ε ρψξα ηειεί ή φρη ππφ θαηνρή. 2) Αλ ζεσξεί ή φρη φηη ην χληαγκα θαηαιχεηαη. 

3) Αλ ζεσξεί ή φρη ηελ παξάιεηςε ησλ δηψμεσλ ηνπ εγθιήκαηνο ηεο εζράηεο πξνδνζίαο λφκηκε, 

πληαγκαηηθή θαη θπζηνινγηθή. 

      Ζ κφλε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο σο άλσ δηνξίαο (60 εκέξεο), ηελ νπνία απνδέρνκαη, είλαη όηαλ 

θάπνηνο δηαπηζηώζεη θαη  παξνπζηάζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηα νπνία βεβαηώλνπλ όηη έπξαμα αληίζεηα ησλ 

όζσλ δειώλσ κε ην παξόλ όηη θαηαδηθάδσ θαη θαηαγγέιισ, όηη θαηαρξάζηεθα ην παξόλ κε ζθνπό λα βιάςσ 

ζπκπνιίηεο κνπ πνπ εθαξκόδνπλ εκπξάθησο ην Άξζξν 120 ηνπ πληάγκαηνο θαη ελεξγνύλ κε δηαδηθαζίεο 

θαηαηεζεηκέλεο επίζεκα όπσο πξνθύπηνπλ από ηελ Ιεξή Γήισζε.  

      Πξνυπφζεζε ζε απηφ είλαη, ν ίδηνο λα κελ έρεη πξνβεί ζε ελέξγεηεο παξεκπφδηζεο ηνπ έξγνπ πνπ 

ην χληαγκα επηβάιιεη κε ην αθξνηειεχηην Άξζξν ηνπ.  

      ε πεξίπησζε πνπ δελ δηαηππσζεί αλαιπηηθή θαη κε ζαθήλεηα επί ησλ όζσλ ζαο δεηώ λα κνπ απαληήζεηε 

έγγξαθε αληίξξεζε  αιιά θαη έλζηαζε ελαληίνλ κνπ εληόο ηεο πξνζεζκίαο, δεζκεύεηαη ακεηάθιεηα ν θάζε 

απνδέθηεο λα ηεξήζεη πηζηά ηα όζα αλαθέξνληαη εληόο ηνπ παξόληνο, επίζεο λα αλαγλσξίδεη θαη λα ζέβεηαη 

ηηο πξνζσξηλέο θαη βάζεη ησλ θαζεθόλησλ κνπ ζέζεηο θαη ελέξγεηεο απηέο όπσο ηηο πεξηγξάθσ. 

ΓΗΑ ΣΑΤΣΑ 

       Παξαθαιώ λα κνπ ρνξεγήζεηε πηζηφ αληίγξαθν ηεο παξνχζαο αλαθνξάο κνπ πξνο ηεο ππεξεζία ζαο, 

θαζώο έρσ έλλνκν ζπκθέξνλ επεηδή ε Διιάδα θηλδπλεύεη, ηειεί ππό θαηνρή, ζπληειείηαη γελνθηνλία ηνπ 

Διιεληθνύ Λανύ θαη ην ύληαγκα θαηαιύεηαη βηαίσο. Σν ρξεηάδνκαη άκεζα γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζσ ζηνλ εθ 

ηνπ Άξζξνπ 120 ηνπ πληάγκαηνο ππνρξεσηηθό θαη ηεξό αγώλα πξνο ηελ απνηξνπή ηεο θαηάιπζεο ηνπ 

πληάγκαηνο, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη γηα ηελ ειεπζεξία ηεο παηξίδαο καο. 

 

Υπογραφή 

 

 

                                     Όλ/κν :  

Ο ΑΝΑΦΔΡΩΝ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΛΩΝ 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΡΘΡΟΤ 120 

(Αξ. Πξση. Α120 :                              ) 
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