ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΝ ΙΑ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Εις την μήνυση - έγκληση η οποία
 κατετέθη από την πολιτικό φορέα «ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ» «ΕΛ.ΛΑ.Σ.» ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ την 1η Οκτωβριου 2020 με αριθμό πρωτοκόλου 4586
 Και η οποία παρατίθεται ως συνημμένο ΙZ
αναλύονται πολλά από τα θέματα τα οποία αναφέρονται εις την παρούσα
επιστολή. Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι εις το συγκεκριμένο κείμενον δεν
γίνεται πλήρης ανάλυση των αποδείξεων των προδοτικών ενεργειών, της
εξαπατήσεως του Ελληνικού λαού και της κλοπής της περιουσίας της Χώρας, αλλά
όμως παρουσιάζεται μια καλή σφαιρική εικόνα αυτών. Η μελέτη των δεκάδων
εγκλήσεων / καταγγελιών / μηνύσεων δίδει την πλήρη εικόνα της ζοφερής
πραγματικότητας.
Ανάμεσα σε αυτά τα θέματα ευρίσκεται στο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΝ ΙZ / ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ ΣΕΛΙΣ
17 : και ανάλυσις αναφέρεται με όχι κολακευτικά σχόλια στην κατάσταση της
δικαιοσύνης.
Επίσης πέραν των ανωτέρω ο Κος Νικόλαος Σακελλαρίου ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ο οποίος υπέβαλε παράίτησιν) έχει κάνει κατ’
επανάληψιν δημόσιες καταγγελίες περί της χειραγωγήσεως της δικαιοσύνης, η
οποία μάλιστα χειραγωγησις της δικαιοσύνης τον οδήγησεν εις την παραίτησιν του :
 στις αρχές Οκτωβρίου του 2016, είχε δηλώσει : “έχω μία ευθύνη να μη
χειραγωγούνται οι δικαστές μου την παραμονή κρίσιμων διασκέψεων”,
αφήνοντας βαριές σκιές για όσα συνέβαιναν στο χώρο της Ανώτατης
Δικαιοσύνης και όχι μόνο τις παραμονές συγκεκριμένων διασκέψεων.
Ακολούθως,
 στα τέλη Νοέμβρη 2016, επίσης είχε κάνει νέα δήλωση σύμφωνα με την οποία :


“επίορκοι δικαστές νομιμοποίησαν το PSI και τα μνημόνια με αντάλλαγμα, προαγωγές
και τοποθετήσεις σε θέσεις κλειδιά”

και κατά την παραίτησίν από τη θέση του προέδρου του ΣτΕ εις τας δηλώσεις
τας οποίας έκανε:
«Στην απόφασή μου αυτή κατέληξα μετά την πρόσφατη παραβίαση του
απορρήτου της διασκέψεως του Δικαστηρίου σχετικά με το νέο ασφαλιστικό
σύστημα και την εύλογη αναταραχή που προκάλεσε σε ολόκληρη την
ελληνική κοινωνία.
Η αδιανόητη όσο και απαράδεκτη αυτή παραβίαση του δικαστικού
απορρήτου, την οποία αντικειμενικά αδυνατώ να ελέγξω, επέφερε καίριο
πλήγμα στην αξιοπιστία και το κύρος του θεσμού του Συμβουλίου της
Επικρατείας και δεν μου επιτρέπει, πλέον, να εξακολουθήσω να ασκώ τα
δικαστικά μου καθήκοντα με την δέουσα ηρεμία και νηφαλιότητα.
………………………..»
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ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΚΑΝΕ ΕΚΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ
Υπέρτατες αρχές του δικαίου και της σύγχρονης δημοκρατίας, που αποτελούν και
αρχές της παγκόσμιας κοινωνίας, ειναι:
o η δημοκρατική αρχή μαζί με τα πολιτικά δικαιώματα και
o η αρχή προστασίας της αξίας του ανθρώπου μαζί με τις εγγυήσεις των
δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Όταν από μέρους του κράτους παραβιάζεται επί τρία σχεδόν χρόνια συνεχώς το
πολίτευμα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και θεμελιώδη δικαιώματα του
ανθρώπου και του πολίτη, σε βαθμό που μεγάλο μέρος του Ελληνικού Λαού έχει
οδηγηθεί και οδηγείται καθημερινά σε κατάσταση εξαθλίωσης.
Όταν, μάλιστα, η κατάσταση αυτή εξαθλίωσης βρίσκεται κάτω από τα κατώτατα
όρια αξιοπρεπούς διαβίωσης και συχνά κάτω και από αυτά τα όρια επιβίωσης
και όταν το κράτος, παρά τις αδιάκοπες προσπάθειες των πολιτών, αποδεδειγμένα
δεν κάνει τίποτε για να προστατεύσει τους πολίτες του από την καθημερινή
παραβίαση της αξίας και της αξιοπρέπειάς τους ως ανθρώπων και τα πολιτικά τους
δικαιώματα ως πολιτών δημοκρατικού πολιτεύματος.
Το κράτος αυτό, δυστυχώς το Ελληνικό Κράτος, δεν μπορεί να έχει ποινική αξίωση
κατά πράξεων που αποτελούν άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων σε πολιτικό
αγώνα αυτοπροστασίας του λαού και του πολίτη.
Τα πολιτικά δικαιώματα της δημοκρατίας: τα θεμελιώδη δικαιώματα της
ελευθερίας, της ελεύθερης ένωσης και συνάθροισης προσώπων, της ελεύθερης
έκφρασης της γνώμης με λόγο και έργο και, κυρίως, το υπέρτατο και έσχατο
δικαίωμα της αντίστασης, που εγγυάται το Σύνταγμα στο ακροτελεύτιο άρθρο του
για τις περιπτώσεις όπως η σημερινή: της διαρκούς παραβίασης από μέρους του
κράτους του δημοκρατικού πολιτεύματος και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και
του πολίτη, πρέπει να αποτελέσουν για τη Δικαιοσύνη τη βάση ερμηνείας των
σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.
Οι πράξεις άσκησης των θεμελιωδών αυτών δικαιωμάτων δεν είναι εκείνες που
προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας –ούτε ως προς το σκοπό τους ούτε ως προς την
υπαιτιότητα. 0ι δικαστές έχουν από το δίκαιο και τη δυνατότητα και την
υποχρέωση να ερμηνεύσουν σωστά το γραπτό ποινικό δίκαιο και να
προστατεύσουν την ουσία της δημοκρατίας, της αξίας του ανθρώπου και του
Συντάγματος.
Κύθηρα, 8.1.2013
Γιώργος Κασιμάτης
Ομ. Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
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ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙ ΤΟΥ Ο
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΘΕΙΩΤΗΣ
Δεν σπούδασα νομικά, δεν αφιερώθηκα στο Ποινικό Δίκαιο με όλη μου την
δύναμη για να με εξευτελίζει ο κύριος Μητσοτάκης φυλακίζοντάς με και
υποχρεώνοντάς με να κυκλοφορώ στέλνοντας SMS.
Έχουμε ελληνική και παγκόσμια δικτατορία για τους εξής λόγους:
1. Όλα τα δρακόντεια φασιστικά μέτρα, όλη η επιχειρηματολογία, όλη η
ορολογία σε όλο τον κόσμο είναι καρμπόν.
2. Όσοι υλοποιούν και εφαρμόζουν τα δρακόντεια φασιστικά μέτρα νίπτουν
τα…. χείρας τους λέγοντας την φράση που ενδημεί στα ολοκληρωτικά
καθεστώτα: «εγώ εντολές εκτελούσα» (βλ. και Άιχμαν).
3. Δεν επιτρέπεται ο διάλογος, φιμώνεται και λοιδορείται η…αντίθετη
άποψη.
4. Ο τεκμηριωμένος αντίλογος στιγματίζεται ως τμήμα συνωμοσιολογικής
θεωρίας.
5. Οι αντιφρονούντες είτε απαξιώνονται ως εγκληματικοί αρνητές είτε
“δολοφονούνται διά της σιωπής” (totschweigen).
6. Δεν λειτουργεί η Δικαιοσύνη: οι πολίτες, ανάμεσα στους οποίους και
ιερείς, καταδικάζονται επειδή ασκούν το νόμιμο δικαίωμά τους: να μην
συμμορφώνονται σε προδήλως παράνομα και αντισυνταγματικά μέτρα
που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξία και θίγουν τον πυρήνα των
θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.
7. Τα δρακόντεια φασιστικά μέτρα αποφασίζονται και εφαρμόζονται χωρίς
τεκμηρίωση.
8. Οι βραχίονες του καθεστώτος συμπεριφέρονται έναντι των πολιτών με
αδιανόητη σκληρότητα και αναλγησία.
9. Ο πολίτης αντιμετωπίζεται ως τρομοκράτης.
10. Τηλεόραση και ραδιόφωνο υλοποιούν προπαγάνδα.
11. Το καθεστώς αιφνιδιάζει τον πολίτη θέτοντας προσχηματικά χρονικά
πλαίσια εφαρμογής των δρακόντειων φασιστικών μέτρων τα οποία
ανατρέπει άνευ προειδοποιήσεως και άνευ αποχρώντος λόγου.
12. Απαγορεύονται οι συναθροίσεις, απαγορεύεται η κυκλοφορία.
13. Το καθεστώς φοβάται την συσπείρωση των πολιτών.
14. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Άφαντοι όλοι οι φωστήρες μεγαλοεγκέφαλοι
που κυβέρνησαν υποτίθεται με διαφορετικό τρόπο την βασανισμένη
Ελλάδα.
15. Η ιεραρχία της Εκκλησίας τα έχει κάνει πλακάκια με την κυβέρνηση.
16. Υλοποιείται διωγμός Χριστιανών.
17. Βιάζεται η κοινή λογική, διαστρέφονται οι έννοιες, εισάγεται νέο
λεξιλόγιο.
18. Για την αναγκαιότητα λήψης των εκάστοτε νέων δρακόντειων φασιστικών
μέτρων ενοχοποιείται ο πολίτης, ο οποίος υποτίθεται ότι δεν
συμμορφώθηκε.
19. Παρακολουθούνται οι διαδικτυακές αναρτήσεις και διαγράφονται όταν
είναι αντίθετες προς το καθεστώς.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΝ ΙΑ - ΣΕΛΙΣ 3 ΑΠΟ 4

20. Η αλήθεια εποπτεύεται αυστηρά από τα μέλη των “HOAXES”, τα οποία
εμφανίζονται ως μόνοι πιστοποιημένοι ελεγκτές της.

ΑΘΗΝΑ 9 ΜΑΡ 2021
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΗΣ
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