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                                    ΤΠΔΡΔΠΔΗΓΟΝ 

 

                            ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 120 ΣΟΤ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ 

                                  ΜΖΝΤΣΖΡΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ 

          ΑΠΔΗΛΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ-ΓΖΛΩΖ-ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΜΟΡΦΩΖ -     

                                               ΑΦΑΛΗΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

 

                                                               ΣΟΤ 

 

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

 

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

 

                                                               ΚΑΣΑ 

 

Παληόο ππεπζύλνπ ηεο Αλώλπκεο ηξαπεδηθήο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

……………………………………............................ θαη κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«.............................................» ε νπνία εδξεύεη ζηελ Αζήλα .................... 

  κε ΑΦΜ (……………) όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη.  

 

                                                    Κνηλνπνίεζε πξνο 

Σελ Γηεύζπλζε θαη ηνπο ππαιιήινπο όισλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο 

«……………………………………….». 

 

Ολ/κν Γηεπζπληή ή Τπ/ληή _______________________________________ 

Καηάζηεκα___________________________________________________ 

ΝΑ ΓΗΑΒΗΒΑΘΔΗ ΑΡΜΟΓΗΩ ΣΟ Γ. ΣΖ Ω ΑΝΩ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ. 

 

ΤΝΣΔΛΔΘΔΗΔ θαη ΤΝΣΔΛΟΤΜΔΝΔ ΠΡΑΞΔΗ - ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ 
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Γηα Απόπεηξα θαη πλέξγεηα ζε: 

Βίαηε θαηάιπζε ηνπ πληάγκαηνο, εζράηε πξνδνζία θαη θαηαπάηεζε αλζξσπίλσλ  

Γηθαησκάησλ, κε πεξηζηνιή ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο εθάζηνπ Έιιελνο πνιίηνπ, κε 

βάλαπζε πξνζβνιή ηεο ηεξήο αμίαο θαη αμηνπξεπείαο ηνπ αλζξώπνπ, κε θαζηζηηθό, 

θαηαλαγθαζηηθό, θαηαπηεζηηθό εγθιεηζκό, θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκό θαη εθθνβηζκό ησλ 

Διιήλσλ πνιηηώλ. 

 ΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ - ΓΖΛΩΖ, 

 ΠΡΟ 

ΣΟ ΑΣΤΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ........................... . . . . . . . . . θ α η

ΠΡΟ ΠΑΑ ΑΡΜΟΓΗΑ ΔΗΑΓΓΔΛΗΑ, ΑΡΥΖ, ΣΟΝ ΑΡΜΟΓΗΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ 

ΔΗΑΓΓΔΛΔΑ,  

 ΠΡΟ 

 Όια ηα ώκαηα Αζθαιείαο, ην Ληκεληθό ώκα πξνο ηνλ θάζε Πνιίηε, πξνο πάζα εζληθή 

θαη  δηεζλή αξρή αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηνλ Ο.Ζ.Δ θαη πάζα ελδηαθεξόκελε 

δηεζλή αξρή  ΒΑΔΗ ησλ ΑΡΘΡΩΝ 36 θαη 40 ηνπ ΚΩΓΗΚΑ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΚΟΝΟΜΗΑ, 45, 46, 134, 135, 136, 

137,  138, 139, 140, 141, 142 ηνπ ΠΟΗΝΗΚΟΤ ΚΩΓΗΚΑ θαη ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 120 ηνπ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ. 

  ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝΣΩ 

  Πξνο θαη δηα ηνπ Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο ………………….. 

  Τπόςηλ όισλ ησλ αμησκαηηθώλ θαη ηνπ δηνηθεηή θ. ……………………  

Ζκεξνκελία: ...../..../2021 . (εκ. Έθδνζεο 22/5/2018). 

 ΔΠΔΗΓΖ 

     ΣΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΚΑΗ Ζ ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΑΝΣΗΣΑΖ ΜΔ ΚΑΘΔ ΜΔΟ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΘΔΜΔΛΗΩΓΖ 

ΤΠΟΥΡΔΩΖ  ΓΗΚΖ ΜΟΤ ΚΑΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ ΠΟΤ ΔΒΟΜΑΣΔ ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΑΗ 

ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΠΟΤ ΤΜΦΩΝΟΤΝ  ΜΔ ΑΤΣΟ ΚΑΗ Ζ ΑΦΟΗΩΖ ΣΖΝ ΠΑΣΡΗΓΑ ΜΑ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΣΖ,  

 ΑΡΝΟΤΜΑΗ  ΝΑ 

     ΑΝΑΓΝΩΡΗΩ, ΤΠΑΚΟΤΩ Δ ΑΝΣΗΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΟΤ ΝΟΜΟΤ, ΟΠΩ  ΚΑΘΔ  ΔΗΓΟΤ  

ΤΠΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΟΦΔΗΛΖ ΜΟΤ ΠΡΟ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΔΗΑ, Ζ ΟΠΟΗΑ ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΤΠΟ ΚΑΣΟΥΖ. 

    Ζ Αλαθνξά –Γήισζε ηνύηε, ππνβάιιεηαη πξσηίζησο πξνο ην  Αζηπλνκηθό ηκήκα 



3 

….......................  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 απηνδη-

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

βία, ή αθόκα λα παξεκπνδίζνπλ ην έξγν κνπ ΌΣΑΝ ΑΤΣΟ θαηαιύεηαη, θαζώο επηβάιιεη 

ζηνπο πνιίηεο λα ελεξγνύλ  πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε νκαιή ηνπ ιεηηνπξγία. 

ΚΤΡΗΔ – ΚΤΡΗΟΗ 

      Η οριηόμενθ εν καιρϊ κατοχισ δια του άρκρου 120 παρ.2 και 4 ωσ κεμελιϊδθσ 

νομικι υποχρζωςθ όλων των Ελλινων αποτελεί μια υποχρζωςθ εναςκιςεωσ 

Κακικοντοσ μζχρι  αυτοκυςίασ, για τθν προςταςία του Συντάγματοσ, τθσ πατρίδασ 

και τθσ ελευκερίασ.  

     Μια υποχρζωςθ με αυξθμζνθ νομικι ιςχφ που δεν μπορεί να ανακοπεί από 

καμιά μορφι εξουςίασ και καμία διάταξθ ι νόμο._ 

ΚΤΡΗΟΗ 

  Με ηελ παξνύζα αλαθνξά ζαο ελεκεξώλσ ηα εμήο : 

1. Σεινύκε ππό Δρζξηθή Καηνρή

2. Όηη ην ύληαγκα από ηηο 24\11\2011 ΔΥΔΗ ΚΑΣΑΛΤΘΔΗ θαη  θαηαιύεηαη βίαηα

θαη΄επαλάιεςε θαη θαη΄εμαθνινύζεζε. 

3. Όηη κέρξη θαη ζήκεξα, εηο βάξνο ηεο ππεξεζίαο ζαο, ησλ ηξηώλ εμνπζηώλ ηνπ

θξάηνπο Ννκνζεηηθήο, Γηθαζηηθήο , Δθηειεζηηθήο θαζώο θαη ησλ πνιηηηθώλ 

θπβεξλήζεσλ πνπ ηηο απαξηίδνπλ, ΔΥΔΗ ΑΠΟΗΩΠΖΘΔΗ - ΓΗΑΠΡΑΥΘΔΗ 

ΚΑΚΟΤΡΓΖΜΑΣΗΚΑ Παξάιεηςε Γηώμεσλ ηνπ Δγθιήκαηνο ηεο Δζράηεο 

Πξνδνζίαο. 

4. Σελ εθ κέξνπο ησλ Πνιηηηθώλ θαη θάζε ππεπζύλνπ απόπεηξαο λνκηκνπνίεζεο

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

ΩΣ ΕΝΕΓΟΣ ΕΛΛΗΝ ΡΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΦΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
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Με τθν παραλαβι τθσ παροφςασ, ΗΤΑ ΔΗΛΩΝΩ, ότι  δεν επιτρζπω ςτθν εταιρεία ςασ ι τουσ 

εκπροςϊπουσ ςασ, ι τθν δθμόςια υπθρεςία ςασ τθν μεταβίβαςθ των προςωπικϊν μου δεδομζνων 

ςε  οποιοδιποτε Νομικό ι Φυςικό Πρόςωπο. Κυρίωσ ςε ΣΡΑΠΕΗΕ, Σραπεηικά Ιδρφματα, 

Χρθματοπιςτωτικοφσ Οργανιςμοφσ εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ, ςε υνδίκουσ, ςε ειςθγθτζσ , ςε 

γραμματείσ,  ςε Δικθγόρουσ ι Δικθγορικζσ Εταιρίεσ, ςε Δικαςτζσ, ςε Δικαςτικοφσ Επιμελθτζσ, ςε 

υμβολαιογράφουσ, ςε Τποκθκοφυλακεία, ςε  Εταιρίεσ ενθμζρωςθσ οφειλετϊν και ςε οιονδιποτε 

άλλον.  

Καλείςτε άμεςα να ανακαλζςετε τα προςωπικά μου δεδομζνα από οποιαδιποτε εταιρεία ι τρίτο τα 

ζχετε παραχωριςει.   Αν τα προςωπικά μου δεδομζνα  παρεχωρικθςαν ςε ςασ από μζνα ι από 

τρίτουσ είτε ρθτά είτε με οιοδιποτε άλλο τρόπο,  με τθν παροφςα ΑΝΑΚΑΛΩ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΡΑΞΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ςε οιονδιποτε και 

ΔΕΝ ΕΡΙΤΕΡΩ ΤΗΝ ΧΗΣΗ ΤΟΥΣ  ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ._! 

Ωσ προςωπικά δεδομζνα νοοφνται, το όνομα και το επίκετο μου με Κεφαλαία ι Πεηι γραφι ςε 

οποιαδιποτε γλϊςςα, ο αρικμόσ τθσ Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ, ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου, ο 

Αρικμόσ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, οι τθλεφωνικοί αρικμοί , θ κινθτι και  ακίνθτθ περιουςία, 

θ διεφκυνςθ  κατοικίασ  και οτιδιποτε άλλο προςδιορίηεται ωσ προςωπικό δεδομζνο. Κατά τθσ ωσ 

άνω παραβίαςθσ των προςωπικϊν μου δεδομζνων και  κατά παρζκκλιςθ οποιουδιποτε νόμου, για 

κάκε παραβίαςθ  θ οποία κα εμπεριζχει  απαίτθςθ , ςυμφωνία , ρφκμιςθ, ενθμζρωςθ, μεταβίβαςθ, 

είςπραξθ ι άλλο, ΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΡΟΔΕΧΕΣΤΕ δια τθσ χριςεωσ των προςωπικϊν μου 

δεδομζνων να μου καταβάλλετε ωσ Φυςικό Πρόςωπο (είτε ενεργείτε για λογαριαςμό ςασ ι ωσ 

εκπρόςωποσ – αντιπρόςωποσ τρίτου),  αποηθμίωςθσ  ανερχομζνθσ ςτο δεκαπλάςιο τθσ  χρθματικισ  

αξίασ τθσ απαίτθςισ ςασ  ι τθσ ηθμίασ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ θκικισ βλάβθσ (θ οποία κα 

κοςτολογθκεί όταν επζλκει θ βλάβθ). Με το ίδιο ποςό κα επιβαρφνεται  και ο τρίτοσ που του 

παραχωριςατε τα προςωπικά μου δεδομζνα.   

Θ ποινι φυλάκιςθσ που προβλζπει ο Ποινικόσ Κϊδικασ κα επιβάλλεται  ςε όλα τα Φυςικά Πρόςωπα. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 

Θ παροφςα κυβζρνθςθ αποςιωπεί ι αγνοεί το Τπεριςχφον κατά Κράτοσ Διεκνζσ Δίκαιο 

και τθν Ευρωπαϊκι φμβαςθ για τθν Προςταςία των Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων και 

Ελευκεριϊν του ανκρϊπου, Σο Ενωτικό, Κοινοτικό Δίκαιο και τον αυδικζντα 

Κανονιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνϊςεωσ ν.2016/679 ενδελεχϊσ, δίκαιο AD SUMMAΜ που 

εφίςταται και Κατιςχφει τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ, τθσ Εκνικισ Εννόμου τάξεωσ, 

κοντολογισ το Ζλλθνικό φνταγμα, τισ αρχζσ του ςεβαςμοφ  τθσ ανκρϊπινθσ 

Προςωπικότθτοσ, τθσ ιδιωτικισ και οικογενειακισ  Ηωισ, τθσ Δθμοκρατίασ, του 

Κράτουσ δικαίου, τθσ τθριςεωσ των νόμων, που απαγορεφουν διαρριδθν τθν 

διαδρϊμενθ διαβίβαςθ των προςωπικϊν μου δεδομζνων από τουσ εναγόμενουσ 

«SUPRA ET IBIDEM». 

Το πποϊμιο ηηρ Εςπωπαικήρ Σςμβάζεωρ για ηην πποζηαζία ηων δικαιωμάηων 

ηος ανθπώπος, ή οποία έξεηελέζθη με νομοθεηικό διάηαγμα, απιθμ. 53/1974, 

LEX SPECIALIS. 
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Εν κατακλείδι ή παραβίαση των δικαιωμάτων, έλευθεριών και της 

άξιοπρέπειας του άνθρώπου (βιάζονται με την διαβίβαση των  

προσωπικού χαρακτήρος δεδομένων) άποτελεί έγκλημα κατά της 

άνθρωπότητος, SCELERA ET CRIMINA JURIS GENTIUM, 

άρμονικώς με το κρατύνον διεθνές δίκαιο και διακήρυξη της 

γενικής συνελεύσεως του ΟΗΕ, (ν.2462/1977)._ 

Άγνοια νόμου δεν ςυγχωρείται, «INGNORATIA LEGIS NON EXCUSANT».! 

ΣΑΣ ΥΡΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ : 

Α)«Στερείςτε ενεργθτικισ νομιμοποίθςθσ,  λόγω ζλλειψθσ ζννομου ςυμφζροντοσ»!! 

Β) «Καταχραςτικατε  τθν  άςκθςθ δικαιϊματόσ ςασ κατϋάρκρο 281ΑΚ», που αφορά 

τθν Επαγγελματικι μασ Δραςτθριότθτα ςε ςυνδυαςμό με τθν απρόοπτθ μεταβολι των 

ςυνκθκϊν, άρκρο 388ΑΚ, τθσ Οικονομικισ κατάςταςθσ ςτθν Ελλάδα μετά το ζτοσ 

2008 και επιπλζον ςχετίηεται με τθν Διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ Πολιτικισ τθσ 

Ελλάδοσ μετά τισ εκλογζσ του Οκτωβρίου του ζτουσ 2009, με τθν πολιτικι των 

Μνθμονίων, με τθν διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και τισ αιτίεσ που τθν 

Παριγαγαν και τθν Διόγκωςαν. 

Επιπλζον ςχετίηεται με τα Σεράςτια ποςά που ζλαβαν οι (4) υςτ. Σράπεηεσ ωσ 

ανακαιφαλοποίθςθ και για τθν κάλυψθ των ηθμιϊν τουσ από τα ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ._ 

 ΤΟΥΝΑΝΤΙΟΝ 

     Σο Ελλθνικό κράτοσ εγγυικθκε τθν αποπλθρωμι όλων των εγγυιςεων και των 

χρθματικϊν ποςϊν που πρζςβευαν οι τίτλοι του, με τθν πρόβλεψθ ότι, αν οι 

τράπεηεσ δεν πλθρϊςουν του τίτλουσ του δθμοςίου που ρευςτοποίθςαν ςτθν ΕΚΣ, 

δθλαδι τα χριματα που δόκθκαν ςτισ τράπεηεσ υπό μορφι τίτλων κα βαρφνουν και 

κα ενςωματωκοφν ςτο ςυνολικό εξωτερικό χρζοσ τθσ Ελλάδοσ και κα τα χρεωκεί ο 

Ελλθνικόσ  Λαόσ._!!!  

ΟΡΕ ΕΓΕΝΕΤΟ._!!! 

     Σον Ιοφνιο του 2012 καταχωρικθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου 

Οικονομικϊν, το Δελτίο Δθμοςίου Χρζουσ Νο. 66 που παρουςίαηε αφξθςθ από τα 
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280.292.440.000,00 € που ιταν μετά το «κοφρεμα» των ομολόγων τζλουσ Μαρτίου 

2012 ςτα 303.527.120.000,00€ τζλοσ Ιουνίου 2012. Δθλαδι ςτο δθμόςιο χρζοσ 

είχαν προςτεκεί ςτο τρίμθνο Απριλίου-Ιουνίου 2012, 23.234.680,00€, ποςό που 

ςυμπτωματικά ιταν ιςόποςο με τισ πρϊτεσ εγγυιςεισ που είχαν λάβει οι 

ιδιωτικζσ τράπεηεσ με τον ν.3723/2008.- 

  Ειδικότερα (κακϋ όςα αφοροφν τθν ανακεφαλαιοποίθςθ και «αποηθμίωςθ» για τα 

  Κόκκινα  δάνεια των (4) ςυςτθμικϊν τραπεηϊν : 

       Η τελικι ανακεφαλαιοποίθςθ των ελλθνικϊν τραπεηϊν ολοκλθρϊκθκε με τθν 

ψιφιςθ του 3ου μνθμονίου - ν. 4093/12 υπ/φοσ Δ.1 αρ.1α και 2α , ΦΕΚ Αϋ 

222/12.11.2012, και τθν ζκδοςθ τθσ από 12.11.2012 ςχετικισ με αρ. 38 απόφαςθσ 

του υπουργικοφ ςυμβουλίου - ΦΕΚ Αϋ223/3/12/11/2012.  

Δηλαδή οι (4) συστημικές τράπεζες δεν νομιμοποιούνται να 

ζητήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των δανειοληπτών τους, 

αφού έχουν ήδη αποζημιωθεί γι΄ αυτές, από τα λεφτά όλου του 

Ελληνικού Λαού, ο οποίος πλήρωσε κι εξακολουθεί να πληρώνει 

το δημόσιο χρέος, στο οποίο χρεώθηκαν τα 23 δις ευρώ της 

δόσης, και συνολικά 50 δις._!, (απόθαζε 2343/2016, ακεηάθιεηε).!!! 

     ΕΡΙΣΗΣ 

Σασ γνωςτοποιοφμε, 

Με τα ςχετικά 1 & 2, όπωσ άλλωςτε οφείλετε εκ των κακθκόντων ςασ ιδθ να 

γνωρίηετε, ότι: 

     Σν ίδην ην ύληαγκα 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 
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ζησπεξά ζπλέξγεζαλ ζηελ παξάιεηςε δηώμεσλ εζράηεο πξνδνζίαο θαη ζηελ απόπεηξα 
λνκηκνπνίεζεο ηεο μέλεο θαηνρήο ζηελ ρώξα καο.! 

     Όπσο 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 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 Άξζξν 120 ηνπ 
πληάγκαηνο, αθεηέξνπ λα είζηε απόιπηα ζπλεξγάζηκνη.! 

     αο ελεκεξώλνπκε όηη κεηαμύ ησλ θαθνπξγεκαηηθώλ θαη αληηζπληαγκαηηθώλ 
λνκνζεηεκάησλ πνπ έρνπλ ζθνπό νη πνιηηηθνί λα ςεθίζνπλ, είλαη θαη ε θαηάζρεζε ηεο θάζε 
ηδησηηθήο θαη δεκόζηαο πεξηνπζίαο.! 

     αο γλσζηνπνηνύκε όπσο άιισζηε νθείιεηε εθ ησλ θαζεθόλησλ ζαο ήδε λα γλσξίδεηε, 
όηη: 

     Οη πνιηηηθνί ηεο Διιάδνο κε ηνπο νπνίνπο πνιινί από εζάο ζπλνκηιείηε, 
δηαπξαγκαηεύεζηε, θαη εληέιιεζηε (Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο ή Πνιηηηθόο Πξνηζηάκελνο) 
αιιά θαη όινη νη ππόινηπνη πνιηηηθνί πνπ δηα ηεο θαθνπξγεκαηηθήο ζησπήο ζπλέξγεζαλ 
ζηελ ππόζαιςε εζράηεο πξνδνζίαο, είλαη ήδε έλνρνη από ην Διιεληθό ύληαγκα γηα ην 
θαθνύξγεκα ηεο εζράηεο πξνδνζίαο ηεο ρώξαο από ηηο 24/11/2011. Με δηθνγξαθία 
επίζεκα αλαθνηλσκέλε από ηελ έδξα ηεο Διιεληθήο Βνπιήο ζηηο 24/11/2011 ζπλεδξίαζε 
ΛΔ’ θαη ζειίδα πξαθηηθώλ 1985 θαη κε ηαπηόρξνλε θαθνπξγεκαηηθή θαη ζπλερόκελε έσο θαη 
ζήκεξα παξάιεηςε δηώμεσλ (ζρεηηθό 1). 

     Ο Διιεληθόο ιαόο βηώλεη πξσηόγλσξεο γη’ απηόλ ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη δελ κπνξεί 
λα αληαπεμέιζεη νύηε ζηα νηθνλνκηθά βάξε πνπ ηνπ δεκηνπξγεί ην ειεγρόκελν από μέλεο 
δπλάκεηο ειιεληθό θξάηνο αιιά νύηε θαη ζηελ θαηαθόξπθε αύμεζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο 
πνπ εληέρλσο νη πνιηηηθνί έρνπλ δεκηνπξγήζεη θέξλνληαο παξάλνκα κέζα ζηελ ρώξα καο 
αλεμέιεγθην πιεζπζκό ιαζξνκεηαλαζηώλ.! 

     Σν ίδην ην ύληαγκα 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.! 

  Ππωσ γνωρίηετε, ςε περιόδουσ κατοχισ όπωσ είναι ετοφτθ που διανφουμε τϊρα 

ςτθν Ελλάδα, οι ςυγκροτιςεισ των δικαςτθρίων ςτεροφνται νομιμότθτασ και 

οφείλετε προςωρινά λα κελ εθηειείηε ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο αθνξνύλ βάξε 

ζε ηίηινπο ηδηνθηεζίαο Διιήλσλ πνιηηώλ θαη ηδίσο πνιηηώλ πνπ ζαο έρνπλ θαηαζέζεη 

έγγξαθα αλάινγα ηνπ παξόληνο θαη πνπ απνδεηθλύεηαη όηη εθαξκόδνπλ ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπο απέλαληη ζην  Άξζξν 120 ηνπ πληάγκαηνο. 

    αο ελεκεξώλνπκε όηη κεηαμύ ησλ θαθνπξγεκαηηθώλ θαη αληηζπληαγκαηηθώλ λνκν-
ζεηεκάησλ πνπ έρνπλ ζθνπό νη πνιηηηθνί ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηξάπεδεο λα ςεθίζνπλ, 
είλαη θαη ε θαηάζρεζε ππέξ ηξίησλ, ηεο θάζε ηδησηηθήο θαη δεκόζηαο πεξηνπζίαο θαη όηη ζηελ 
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πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ λόκσλ εθείλσλ ελαληίνλ κνπ ζα αληηζηαζώ κε θάζε κέζν.! 

     αο ελεκεξώλνπκε επίζεο, όηη ε ππό μέλε θαηνρή Διιεληθή δσζίινγε θπβέξλεζε, ππό 
ηελ απεηιή ησλ θαηαζρέζεσλ ππνρξεώλεη ηνλ ιαό ζε δπζβάζηαρηνπο θαη παξάλνκνπο 
θόξνπο γηα έλα δνιίσο θαηαζθεπαζκέλν θαη ππνηηζέκελν ρξένο ην νπνίν ην δεκηνύξγεζαλ 
νη ηξαπεδίηεο ζπλσκνηώληαο κε όινπο ηνπο πνιηηηθνύο θαη δνιίσο ην θόξησζαλ ζηνλ 
Διιεληθό ιαό νδεγώληαο κέρξη ζήκεξα ζρεδόλ 50.000 αλζξώπνπο ζηελ απηνθηνλία από 
απόγλσζε - ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Αζηπλνκίαο- γεγνλόο πνπ ιόγσ ηεο θαηνρήο όια ηα 
κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζπγθαιύπηνπλ θαη απνζησπνύλ παξαπνηώληαο ηα πξαγκαηηθά 
ζηνηρεία.! 

  ΔΠΔΗΓΖ 

     Δζείο ηνύηε ηελ πεξίνδν θαηνρήο ζπλερίδεηε αληηζπληαγκαηηθά - αληεζληθά θαη γηα 

ινγαξηαζκό ηεο θαηνρηθήο θπβέξλεζεο θαη ησλ ερζξηθώλ ζπκθεξόλησλ λα κνπ επηβάιεηε 

πεξηνξηζκνύο (θάπηηαι θνληξόι, δεηάηε θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πξνθεηκέλνπ λα 

απνδεζκεύζεηε δηθά κνπ ρξήκαηα θιπ ), ζαο ελεκεξώλσ όηη πξνζσξηλά θαη κέρξη λα 

ηειεζηδηθήζεη ε εζράηε πξνδνζία ε νπνία εθξεκκνδηθεί (βιέπε ζρεηηθό 1 θαη 2 ),  

ΔΠΗΣΑΩ 

   Δθ κέξνπο θαη ΓΗΑ ηεο Αθξνηειεύηηαο δηάηαμεο ηνπ πληάγκαηνο (Άξζξν 120) ε 

νπνία ππνρξεώλεη όινπο ηνπο Έιιελεο Πνιίηεο πξνο ηελ ηήξεζή ηνπ θαη ηελ 

επαλαθνξά ηεο νκαιήο ηνπ ιεηηνπξγίαο, ΟΛΑ ΣΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ηεο ηξάπεδάο 

ζαο πνπ εδξεύνπλ εληόο ηεο ρώξαο, ώζηε λα ζπλεηζθέξνπλ ζην έξγν απηό ηήο ηήξεζεο 

ηνπ ζπληάγκαηνο θαη λα εμαηξνύλ πνιίηεο πνπ ελεξγά αληηζηέθνληαη ζηελ θαηνρή ηεο ρώξαο 

θαη ζαο θαηαζέηνπλ αλάινγν έγγξαθν. Δλώ ζε πεξίπησζε άξλεζεο ζπλεξγαζίαο θαη ηδίσο 

αλ πξνβείηε ζε νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο ελαληίνλ κνπ γηα ηπρόλ εθθξεκείο ππνζέζεηο 

πξνο εζάο ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ ελ θαηξό θαηνρήο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επαλαιακβαλόκελεο παξάιεηςεο δηώμεσλ ηνπ εγθιήκαηνο ηεο εζράηεο πξνδνζίαο ( βιέπε 

ζρ. 1), νη ελέξγεηεο απηέο ζα ζεσξεζνύλ  ερζξηθέο πξνο ηελ παηξίδα θαη ζα αληηκεησπηζηνύλ 

αλαιόγσο θαη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο έηζη όπσο ην άξζξν 120 κνπ επηηάζζεη λα πξάμσ. 

     αο γλσξίδσ όηη : πλερίδσ λα αζθώ ην επάγγεικα κνπ ή νπνηνδήπνηε άιιν 
επηθεξδέο επάγγεικα πξνθύςεη, πξνο εμνηθνλόκεζε πόξσλ ησλ νπνίσλ ηα θέξδε ζην εμήο 
ζα δηαζέησ πξνο όθεινο ηνπ ηεξνύ αγώλα θαη ηεο αληίζηαζεο πνπ ε αθξνηειεύηηα δηάηαμε 
ηνπ πληάγκαηνο (άξζξν 120) επηβάιιεη ζηνλ θάζε πνιίηε._ 

     Πεξηκέλσ δε από εζάο θαη από όινπο ηνπο ππαιιήινπο ηεο ηξάπεδάο ζαο όπνπ 

ΠΡΟΩΡΗΝΑ ΚΑΗ ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΟΜΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ 

ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ, αο επηηάζζσ θαη ζαο δεηώ λα κνπ παξέρεηε ηελ ζπλδξνκή ζαο πξνο 

ηελ δηεπθόιπλζε ηνύηνπ ηνπ ηεξνύ θαη ππνρξεσηηθνύ έξγνπ πνπ ην ύληαγκα απηήλ εδώ 

ηελ πεξίνδν βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ καο επηβάιιεη, παξέρνληαο κνπ απξόζθνπηα ηελ 

βνήζεηά ζαο άκεζα θαη όπνηε ηελ δεηήζσ.! 

     Θα αλαγλσξηζηεί θαη ζα εθηηκεζεί θαη ε ηπρόλ ζπλεηζθνξά ζαο πξνο ην ηεξό αγώλα 
πνπ ην ύληαγκα επηβάιιεη ζε όινπο καο λα πξνβνύκε ζε πεξηόδνπο όπσο εηνύηε (βίαηεο 
θαηάιπζήο ηνπ). 

  ΔΠΗΖ 

     Γηα ην όπνην άιιν πξντόλ, πηζησηηθή θάξηα, αλνηρηό πξνζσπηθό δάλεην, δάλεην 
αλνηρηνύ αιιειόρξενπ ινγαξηαζκνύ νηαζδήπνηε νθεηιήο, πνπ αθνξά εκέλα ή κέινο ηεο 



9 

νηθνγέλεηάο κνπ θαη ζειήζεηε ηνύηε ηελ πεξίνδν θαηνρήο ηεο ρώξαο ΓΔΝ λνκηκνπνηείζηε 

λα ην απαηηήζεηε._ 

     πγθεθξηκέλα, απεπζπλόκελνο πξνο ηελ Σξάπεδα «………………………………….»  θαη 
ηνλ θάζε ππεύζπλν ππάιιειό ηεο ζρεηηθά κε ηα θάησζη δάλεηα θαη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο 
πνπ αθνξνύλ εκέλα θαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κνπ. 1). ..................................................... 2.) 
..........................……………………. 3.) ……………………………………………, 
Δίηε είκαζηε νθεηιέηεο, ή ζπλ νθεηιέηεο, ή εγγπεηέο Γαλείσλ πνπ αθνξνύλ ηα δάλεηα, πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηα αληίζηνηρα ΑΦΜ, ήηνη : 1)…………………., 2) ……………., 3) …………… 

ΕΖΣΩ 

Να ζηακαηήζεηε νπνηαδήπνηε λνκηθή δηαδηθαζία απαίηεζεο νθεηιώλ θαζ΄ όιε ηελ πεξίνδν 
πνπ ζα δηαξθέζεη ε θαηνρή ηεο ρώξαο θαη κέρξη λα ηειεζηδηθήζεη ε Δζράηε Πξνδνζία πνπ 
έρεη αλαθνηλσζεί επίζεκα από ηελ Βνπιή ( βιέπε ζρ. 1. ειίδα 6, ) θαη κέρξη λα επαλέιζεη 
ην ύληαγκα ζηελ νκαιή ηνπ ιεηηνπξγία.! 

αο Πξνεηδνπνηώ 

     Όηη πξνζσξηλά θαη κέρξη λα ηειεζηδηθήζεη ε δηθνγξαθία εηο βάξνο ησλ πνιηηηθώλ γηα 

εζράηε πξνδνζία ε νπνία ηζρύεη θαη εθθξεκεί από ηηο 24/11/2011 έηζη όπσο αλαθέξσ 

ζην επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο Ηεξήο Γήισζεο-Καηαγγειίαο πνπ ζαο θαηαζέησ( ζρεηηθό 

1),όηη νθείισ βάζεη ησλ ππνρξεώζεώλ κνπ απέλαληη ζην ύληαγκα θαη ηελ Παηξίδα λα 

ΜΖΝ πιεξώζσ ηίπνηα πξνο ηελ ηξάπεδά ζαο ή πξνο νπνηαδήπνηε ηπρόλ άιιε ηξάπεδα 

θαη όηη θαηά ηελ δηάξθεηα απηή ηεο θαηνρήο θαη ηεο βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο ε 

όπνηα από κέξνπο ζαο θαη εηο βάξνο κνπ ελέξγεηα, παξελόριεζε, πξνηξνπή ζε 

δηαθαλνληζκό, απαίηεζε, δηαηαγή πιεξσκήο, εγγξαθή πξνζεκείσζεο αθηλήηνπ, απόπεηξα 

θαηάζρεζεο αθηλήησλ ή άιισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θ.η.ι., ζα ζεσξεζεί από εκέλα θαη 

ηνπο ζπκπνιίηεο κνπ σο άθξσο ερζξηθή πξνο ηελ παηξίδα θαη ην ύληαγκα θαη ζα 

αληηκεησπηζηεί έηζη όπσο ην ύληαγκα επηβάιιεη θαη ππνρξεώλεη ηνλ θάζε  Πνιίηε 

λα πξάμεη ζε πεξηόδνπο θαηάιπζεο ηνπ θαη θαηνρήο. 

     ΓΗΚΑΗΟΤΜΑΗ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΟΤΜΑΗ ΝΑ ΑΝΣΗΣΔΚΟΜΑΗ ΜΔ ΚΑΘΔ ΜΔΟ 

ΔΝΑΝΣΗΟΝ ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ ΔΠΔΗΥΔΗΡΔΗ ΝΑ ΚΑΣΑΛΤΖ ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ, ΌΣΗ ΑΤΣΟ 

ΤΝΔΠΑΓΔΣΑΗ, ΚΑΘΩ  ΔΝΑΝΣΗΟΝ ΟΩΝ ΑΠΟ ΔΑ ΤΝΔΡΓΖΟΤΝ ΔΝΑΝΣΗΟΝ 

ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΚΗΝΖΣΖ ή ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΜΟΤ._ 

Δπηθπιάζζνκαη 

     Δπίζεο θαη γηα ηελ ρξήζε επηπιένλ λνκηθώλ εξγαιείσλ γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο 
δηαθάλεηαο θαη ηεο εγθπξόηεηαο ησλ δαλεηαθώλ κνπ ζπκβάζεσλ κε ηελ ηξάπεδα ζαο θαζώο 
επίζεο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπρόλ ελεξγεηώλ όπνηνπ θπζηθνύ απηνπξγνύ - ππαιιήινπ 
ηξάπεδαο ή λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ ζαο εθπξνζσπεί- επηρεηξήζεη νηηδήπνηε εηο βάξνο 
κνπ.! 

     Οη νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο από κέξνπο ζαο ελαληίνλ κνπ ζα ζεσξεζνύλ θαη ζα 
αληηκεησπηζηνύλ σο εγθιήκαηα, ερζξηθέο ελέξγεηεο εηο βάξνο κνπ, εηο βάξνο ηεο 
νηθνγελείαο κνπ, αιιά θαη εηο βάξνο ηεο παηξίδαο κνπ. Θα απνξξένπλ δε από ηελ 
Καηάιπζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ιόγσ ηεο εζράηεο πξνδνζίαο, ζα είλαη ζπλέπεηα ηεο 
θαηνρήο πνπ πθηζηάκεζα θαη αθξηβώο έηζη, ελ νλόκαηη ηνπ Νόκνπ θαη κε ηα δηθαηώκαηα θαη 
ππνρξεώζεηο ησλ πνιηηώλ, ηα νπνία απνξξένπλ από ηελ ππαθνή ζην ύληαγκα θαη ηνπο 
λόκνπο πνπ ζπκθσλνύλ κε απηό, ζα αληηκεησπηζηνύλ όπσο νξίδεη ην ύληαγκα._ 
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Άξζξν 120. 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 ( ςπρνινγηθή βία- θπζηθή βία -ζσκαηηθή βία, θ.η.ι). 

     Ζ παξεκπόδηζε ηνπ ηεξνύ έξγνπ απηνύ από πνιίηεο αλεμαξηήησο ηδηόηεηαο, ηξαπε-
δηθνύο ππαιιήινπο θιπ., είλαη θαθνύξγεκα δηαξθέο, δελ παξαγξάθεηαη θαη ζπληζηά εθ ησλ 
πξαγκάησλ απόπεηξα θαη άκεζε ζπλέξγεηα ζε βίαηε θαηάιπζε ηνπ πληάγκαηνο ζε εζράηε 
πξνδνζία. Καη ηηκσξείηαη κε απηνδηθία θαη ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο από ηνπο ίδηνπο ηνπο 
πνιίηεο βάζε ηνπ άξζξνπ 120  παξ 4,αιιά θαη κε ηελ επαλαθνξά ηεο έλλνκεο ηάμεο θαη 
ηεο ζπληαγκαηηθήο νκαιόηεηαο._ 

 αο επηζπλάπησ: 

ρεηηθό 1: Tελ Ηεξή 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._ 

     ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ-, ΠΡΟ ΠΑΑ ΑΡΜΟΓΗΑ ΔΗΑΓΓΔΛΗΑ θαη ΑΡΥΖ, πξνο όια ηα 
ώκαηα Αζθαιείαο, ην Ληκεληθό ώκα θαη πξνο ηνλ θάζε Πνιίηε, ΒΑΔΗ ησλ ΑΡΘΡΩΝ 36 
θαη 40 ηνπ ΚΩΓΗΚΑ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΚΟΝΟΜΗΑ, 45, 46, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142 ηνπ ΠΟΗΝΗΚΟΤ ΚΩΓΗΚΑ θαη ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 120 ηνπ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ._ 

  Ζκεξνκελία:…...... ...…. ............ 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._ 

*ρεηηθό 2: Tελ από (...................) θαη κε αξ.Πξση.(......................) Αλαθνξά -Γήισζε-
Καηαγγειία-Δθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 120 ππόςηλ όισλ ησλ Γεκάξρσλ, όισλ ησλ ππεπζύλσλ, 
όισλ ησλ πνιηηώλ, θαηά ηνπ Λαζξν-κεηαλαζηεπηηθνύ θαη θαηά ηεο βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ 
πληάγκαηνο, όπνπ εγώ ν ίδηνο ζπγθεληξώλνληαο (.............) ππνγξαθέο  ζπλ θαηαγγει-
ιόλησλ ζπκπνιηηώλ κνπ εγθαίξσο ζαο θαηέζεζα θαη πνπ βεβαηώλεη θαη θαηαδεηθλύεη αθελόο 
ηελ ππέξ ηνπ ιανύ θαη ηνπ Έζλνπο ζπλερόκελε θαη επηβεβιεκέλε από ην ύληαγκα αληίζηαζε 
πνπ θαζεκεξηλά πξνβάισ κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέησ, κε πξνζσπηθό θόζηνο, 
ξηζθάξνληαο θαη αθηεξώλνληαο ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑ._ 

     Αθεηέξνπ, όηη απνθιεηζηηθά πξνο όθεινο ηεο παηξίδαο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ 
Γεκνζίνπ πκθέξνληνο είλαη πνπ ελεξγώ θαη εθαξκόδσ ζηελ πξάμε ην Άξζξν 120 ηνπ 
πληάγκαηνο θαη όρη γηα πξνζσπηθά νηθνλνκηθά ή άιια πξνζσπηθά κνπ νθέιε θαη ζπλεπώο, 
όηη ν ηξόπνο πνπ ηνύηε ηελ πεξίνδν θαηνρήο θαη θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο αληηκεησπίδσ 
ηηο πξάμεηο ηεο θνξνινγηθήο αξρήο πνπ αθνξνύλ ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεώζεηο θαη ε 
εθπιήξσζε ή κε ησλ ελ ιόγσ ππνρξεώζεώλ κνπ, ΓΔΝ αλάγεηαη απόιπηα ζηελ ζηάζκηζε 
ησλ ζπκθεξόλησλ κνπ, ΟΤΣΔ ζηελ ζθαίξα ησλ επηινγώλ κνπ, θαζώο ην Άξζξν 120 ηνπ 
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πληάγκαηνο επηηάζζεη θαη είλαη πάλσ από ηηο λνκνινγίεο πνπ ζε πεξηόδνπο θαηάιπζήο ηνπ 
θαη θαηνρήο ηεο ρώξαο, ςεθίδνληαη.  

  ΚΑΘΩ 

     Βεβαηώλεη θπξίσο θαη όηη ε όπνηα από κέξνπο ζαο ή ησλ ππαιιήισλ ζαο ελέξγεηα 
ελαληίνλ ηεο ηδησηηθήο κνπ πεξηνπζίαο ή ελαληίνλ κνπ, ζα απνηειεί ηνύηε ηελ θαηνρηθή 
πεξίνδν παξεκπόδηζε ηνπ ηεξνύ έξγνπ πνπ ην ύληαγκα επηβάιιεη ζηνπο πνιίηεο, άξα 
δειαδή, ζα απνηειεί ερζξηθή ελέξγεηα θαηά ηεο παηξίδαο, ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ ιανύ. 

      Καη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ππνρξενύκαη λα αληηκεησπίζσ ηνλ όπνηνλ ππάιιειό ζαο 
πνπ ζα απνπεηξαζεί λα κε παξεκπνδίζεη, σο ερζξό ηεο παηξίδαο. Με άιια ιόγηα δειαδή, 

  ζα ππνρξενύκαη θαη ζα δηθαηνύκαη λα Αληηζηαζώ-Δλαληησζώ κε θάζε κέζν._ 
     Θα ζαο επαλαιάβσ, όηη ε νξηδόκελε 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._ 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 
Καη δηα όζνπο ζα πξνζζέζσ ζην κέιινλ 

 Γ Η Α 

     ΣΖΝ πληαγκαηηθόηεηα ησλ λόκσλ ζε πεξηόδνπο βίαηεο θαηάιπζεο ηνπ πληάγκαηνο 
θαη θαηνρήο ηεο ρώξαο όπσο είλαη ηνύηε ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ δηαλύνπκε ηώξα ζηελ 
Διιάδα,  αξκόδηνη λα ηελ θξίλνπλ είλαη κόλνλ όζνη πνιίηεο ΓΔΝ ζπλέξγεζαλ δηα ηεο 
ζησπήο ηνπο ζηε θαηάιπζε ηνπ ζπληάγκαηνο, θαη ζηελ πξνδνζία ηεο ρώξαο, δειαδή απηνί 
πνπ θαηήγγεηιαλ όπσο εγθαίξσο θαηήγγεηια ΚΑΗ ΔΓΩ ( βιέπε ζρεηηθό 1), ηελ θαηάιπζε 
ηνπ πληάγκαηνο θαη ηε θαηνρή ηεο ρώξαο.  
     Όζνη δειαδή, ζαο έρνπκε θαηαζέζεη έγγξαθα θαη παξαζηαηηθά αλάινγα εηνύησλ πνπ 
ζαο θαηαζέησ εγώ ζήκεξα κε ην παξόλ θαη πνπ ησλ νπνίσλ θε Γηεπζπληά ηνπ 
ππνθαηαζηήκαηνο..................................., πξνζσξηλά θαη κέρξη ηελ επαλαθνξά ηεο νκαιήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ πληάγκαηνο ππνρξενύζηε ΝΑ ΜΖΝ ΑΠΑΗΣΖΔΣΔ θαη λα ΜΖΝ 
επηδηώμεηε νπδεκία είζπξαμε._ 

 Άγνοια νόμου δεν ςυγχωρείται, «INGNORATIA LEGIS NON EXCUSANT».!!!!!! 

Υπογραφι 

 Όλ/κν : 

Ο ΜΖΝΤΩΝ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΛΩΝ 

ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΡΘΡΟΤ 120 

(Αξ. Πξση. Α120 :                         ) 
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Αξκόδηνο Γηθαζηηθόο εληέιιεηαη λα επηδώζεη λνκίκσο ηελ παξνύζα ζε απηνύο ζηνπο νπνίνπο 
απεπζύλεηαη, γηα ηηο λόκηκεο ζπλέπεηεο αληηγξάθνληαο νιόθιεξν ην πεξηερόκελν ηεο, ζηελ 
έθζεζε επίδνζεο πνπ ζα ζπληάμεη. 
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