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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΝΩΝΤΑΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ΤΟΥ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΧΟΜΕΝ :
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 120 ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΟΤΑΝ
 ΕΧΕΙ ΕΠΕΛΘΕΙ ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ
 Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.
Η ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ, Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΑΖΟΝΙΑΣ ΤΗΣ, ΚΑΤΑΡΓΕΙ
ΑΥΤΑΡΧΙΚΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120.
ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΦΘΑΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
120. ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ Κου ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΑΡΕΙΟΣ
ΠΑΓΟΣ ΟΤΑΝ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΕΔ (ΚΑΤΩΤΕΡΩ).
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https://infognomonpolitics.gr/2013/09/blog-post_9386/
Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 25 ΣΕΠ 2013
στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, μετά την ανάρτηση κειμένου στο διαδίκτυο,
που φέρεται να υπογράφει η «Κοινότητα Εφέδρων Ειδικών Δυνάμεων» και στο
οποίο ζητείται η άμεση παραίτηση της κυβέρνησης και η σύμπραξη λαού –
στρατού. Το ζήτημα θα εξεταστεί και σήμερα 26 ΣΕΠ 2013 προκειμένου να
υπάρξουν οριστικές αποφάσεις.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα στο διαδίκτυο η Κ.Ε.Ε.Δ. ζητά την «άμεση παραίτηση
της Κυβέρνησης λόγω αδυναμίας να προσφέρει στον λαό τα προβλεπόμενα στο
Σύνταγμα σε εργασία, υγεία, παιδεία, Δικαιοσύνη, ασφάλεια» και την «συγκρότηση
Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας υπό την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, από
προσωπικότητες εγνωσμένης αξίας εκτός πολιτικής σκηνής και συμβούλους από την
Ακαδημία Αθηνών». Επίσης, καλούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παραιτηθεί
«σε κατάλληλο χρόνο για την διευκόλυνση των εξελίξεων που επιθυμεί ο Ελληνικός
λαός».

Η σύσκεψη, υπό την προεδρία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης
Κουτζαμάνη με τη συμμετοχή του προϊστάμενου της Εισαγγελίας Εφετών Εμ.
Ρασιδάκη, της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Παναγιώτας
Φάκους, του εισαγγελέα Εφετών Ι. Σακελλάκο και του εποπτεύοντος
εισαγγελέα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας Κ. Τζαβέλλα θα συνεχιστεί και
σήμερα Πέμπτη.
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 120 παρ.4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
(Μεταξύ ηθικο-πολιτικού δικαιώματος, πραγματικού γεγονότος και εκδήλωσης
συνταγματικού πατριωτισμού)
ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΝΙΤΑΚΗ
(ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ)
ΙΙ. Η ερμηνευτική σημασία της ρήτρας.
δ) Η προστασία του πολιτεύματος σκοπός και δικαιολογία της αντίστασης.
Ο όρος «Σύνταγμα» στο άρθρο 120 παρ.4 εκλαμβάνεται με την έννοια του
«Πολιτεύματος». Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, όπου η έννοια
Σύνταγμα ταυτίζεται με εκείνη του πολιτεύματος και πρέπει ερμηνευτικά να
αποδίδεται ως πολίτευμα. Αλλά και ο όρος «τήρηση» του Συντάγματος στο
ίδιο άρθρο χρειάζεται κι αυτός μια διορθωτική ερμηνεία και νοηματική
αναγωγή στην έννοια «προστασία». Ως τήρηση νοείται εδώ η προστασία του
Συντάγματος συνολικά και όχι η εγγύηση της μη παραβίασης συνταγματικών
διατάξεων.
Το δικαίωμα αντίστασης δεν ενεργοποιείται στην προκειμένη περίπτωση όταν
παραβιάζεται το Σύνταγμα από τα κρατικά όργανα ή όταν εκδίδονται
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αντισυνταγματικοί νόμοι, αλλά μόνον όταν καταλύεται το πολίτευμα.
Προϋπόθεση επομένως εφαρμογής του άρθρου 120 παρ.4 είναι η «κατάλυση»
και όχι η απλή «παραβίαση» του Συντάγματος. Αυτό επιβεβαιώνεται άλλωστε
με τρόπο αναμφίβολο και από τη δεύτερη φράση του ίδιου άρθρου, που
καθιερώνει δικαίωμα και καθήκον αντίστασης εναντίον οποιουδήποτε
επιχειρήσει να καταλύσει το Σύνταγμα.
Ως κατάλυση του Συντάγματος θα πρέπει να εννοηθεί εδώ η έμμεση ή άμεση
κατάλυση του πολιτεύματος που εκδηλώνεται με την προσβολή της μορφής του
ή μιας από τις οργανωτικές βάσεις του και την αδυναμία εφαρμογής,
μερικής ή ολικής, του Συντάγματος και λειτουργίας των εγγυήσεων τήρησής
του. Η κατάλυση μπορεί να επέλθει βίαια, με πραξικόπημα, ή να
συντελεστεί ακόμη και με σφετερισμό της λαϊκής κυριαρχίας από κρατικά ή
υπερεθνικά όργανα, όπως είναι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο «σφετερισμός με οποιονδήποτε τρόπο της λαϊκής κυριαρχίας», κατά την
έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 120, συνιστά μιαν αυτοτελή περίπτωση
κατάλυσης, η οποία συμπληρώνει και επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του
δικαιώματος και του καθήκοντος αντίστασης πέρα από την προϋπόθεση της
«κατάλυσης με την βία» που προβλέπει αλυσιτελώς και αφελώς (είναι
αλήθεια) η παρ.4.
Συνταγματικά νομιμοποιημένη είναι άρα και η αντίσταση που στρέφεται κατά
των «σφετεριστών με οποιονδήποτε τρόπο της λαϊκής κυριαρχίας και των
εξουσιών που απορρέουν από αυτή» (άρθρο 120 παρ.3 του Συντάγματος).
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Όμως και οι τέως πρόεδροι του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου Κος Βασίλειος
Νικόπουλος και του Συμβουλίου της Επικρατείας Κος Νικόλαος Σακελλαρίου
Κάνουν δηλώσεις περί της χειραγωγουμένης δικαιοσύνης όπως ήδη αναφέρεται εις
το Συνημμένο ΙΑ και περί της ουσιαστικής παραβιάσεως του συντάγματος και
καταλύσεως αυτου.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης παραιτήσεως του Νίκου Σακελλαρίου από τη
θέση του προέδρου του ΣτΕ:
«……………………………………
Έχω τη συνείδησή μου ήσυχη, διότι δεν αποχωρώ αμαχητί, αφού όλα αυτά τα
χρόνια αγωνίσθηκα, με τη βοήθεια του Θεού, τον αγώνα τον καλό.
Τη στιγμή, όμως, αυτή η σκέψις μου στρέφεται στους απλούς πολίτες, που είναι
τα θύματα των μνημονίων και της κλιμακούμενης επικυριαρχίας του οικονομικού
παράγοντος επί του θεσμικού, οι αντοχές των οποίων συνεχώς δοκιμάζονται από
τα αλλεπάλληλα οικονομικά μέτρα, που λαμβάνονται με την επίκληση του
λεγομένου δημοσιονομικού συμφέροντος και που συνεπάγονται υπέρογκες γι’
αυτούς επιβαρύνσεις, λόγω του σωρευτικού τους χαρακτήρος.
Ήδη, από την εποχή του πρώτου μνημονίου, ορισμένοι συνάδελφοί μου μεταξύ
των οποίων και εγώ, είχαμε, με τις μειοψηφίες μας επισημάνει, τη μή
συμβατότητα των ρυθμίσεων του μνημονίου με το Σύνταγμα και είχαμε,
εγκαίρως, προειδοποιήσει, χωρίς δυστυχώς να εισακουστούμε, για την
επερχόμενη πλήρη επικυριαρχία του οικονομικού επί του θεσμικού, που
επηρέασε, καίρια, το σύνολο σχεδόν της κρατικής δράσεως και σηματοδότησε την
συνακόλουθη υποχώρηση του Κράτους Δικαίου και του Κοινωνικού Κράτους.
Τα χρόνια που ακολούθησαν, οι αντοχές όλων μας δοκιμάσθηκαν ακόμη
περισσότερο από τα νεώτερα μνημόνια που επέβαλαν τη λήψη και νέων επώδυνων
οικονομικών μέτρων, που συνοδεύθηκαν από τις συνεχείς μειώσεις μισθών και
συντάξεων.
………………………………………..

Φρονούμε, ότι τα δικαστικά αυτά προηγούμενα και οι εγγυήσεις που
ετέθησαν με αυτά, δέν μπορούν, χωρίς να παραβιάζεται το Σύνταγμα,
να αγνοηθούν ούτε, πολύ περισσότερο, να παρακαμφθούν από το
νομοθέτη, με το πρόσχημα της καταρτίσεως ενός νέου ασφαλιστικού
συστήματος μέσω του επανυπολογισμού όλων, των μέχρι σήμερα,
απονεμηθεισών συντάξεων – πράγμα που θέτει τους ήδη
συνταξιούχους σε καθεστώς πλήρους ανασφαλείας, κατά παράβαση
της αρχής της εμπιστοσύνης –
………………………………».
Ο Κος Βασίλειος Νικόπουλος, τ. Πρόεδρος Αρείου Πάγου (2007-2009) το 2014 στο
βιβλίο του με τον τίτλο «Αγαπημένο μου… Σύνταγμα ή αντισυνταγματικοί
παραλογισμοί – Η αλήθεια για την σημερινή αντισυνταγματική κατάσταση της
Ελλάδας» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΑΡΜΟΣ εξήγησε γιατί έχει καταλυθεί
το σύνταγμα και τι πρέπει να κάνουμε:
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Τονίζεται ιδιαίτερα ότι: "η Κυβέρνηση λειτουργεί ως εντολοδόχος της
τρόϊκας ενώ η Ιστορία δεν θα συγχωρήσει ποτέ το κατάπτυστο ΝΑΙ στους
οικονομικούς εισβολείς”.
Επίσης σημειώνεται ότι πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου, το
Σύνταγμα έγινε κουρελόχαρτο.

Ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός καταγγέλλει ότι έχει αυτοκαταλυθεί το κράτος
και το Συνταγμα ενώ είμαστε εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια υποτελείς στους
δανειστές. Πρόκειται για διαπιστώσεις ενός δικαστή, ο οποίος φερει το ανώτατο
δικαστικό αξίωμα της χώρας.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ .
«Ο λαός δεν είναι “ο αφέντης του σπιτιού του”, στο οποίο κανένας δεν μπορεί να
μπει χωρίς την άδειά του. Ο λαός έχει τεθεί στην μπάντα.
 Η Ελλάδα δεν έχει πλέον το κυριαρχικό δικαίωμα, το οποίο έχει εξ ορισμού
κάθε ανεξάρτητο κράτος, να διαχειρίζεται όπως αυτή θέλει τον όποιο εθνικό
της πλούτο, αλλά ως υποτελής πλέον χώρα οφείλει να ακολουθεί
τις εντολές των δανειστών της, οι οποίοι είναι οι οικονομικώς αλλά
και πολιτικώς κυρίαρχοι αυτού του τόπου.
 Η Ελλάδα έχει παραιτηθεί από την εθνική της κυριαρχία, αυτοκαταλύεται ως
ανεξάρτητο κράτος και γίνεται υποτελής στους δανειστές της,
αυτοκαταλύεται ένα κράτος χωρίς πόλεμο εν καιρώ ειρήνης.
Πρόκειται για πρωτοφανές ιστορικό γεγονός. Με την εφαρμογή του αγγλικού
δικαίου και όχι του ελληνικού, επέρχεται και η απώλεια της νομικής μας
κυριαρχίας.
Οι δανειακές συμβάσεις έπρεπε να είχαν γίνει από την αυξημένη πλειοψηφία των
τριών πέμπτων του αριθμού των βουλευτών, δηλαδή από εκατόν ογδόντα
βουλευτές. Οι συμβάσεις αυτές είναι νομικώς ανυπόστατες και ως τέτοιες δεν
παράγουν έννομα αποτελέσματα.
Την πραγματική εξουσία στην υποτελή πλέον αυτή χώρα ασκούν από κοινού το
περίφημο ΔΝΤ, η αυτοαποκαλούμενη Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. Οι τρεις αυτοί νέοι κατακτητές μας, προκειμένου να ασκούν
αποτελεσματικότερα την κατοχική τους εξουσία στη χώρα μας, συνέστησαν την
“τρόικα”, στην οποία λογοδοτεί η κυβέρνηση για την πιστή εφαρμογή των
υποδειχθέντων και δέχεται τις παρατηρήσεις της και λαμβάνει νέες εντολές,
χωρίς να έχει τη δυνατότητα να ενεργήσει ως κυβέρνηση ανεξάρτητου κράτους,
αλλά ενεργεί ως εντολοδόχος κυβέρνηση των δανειστών. Η παρουσία της
«τρόικας» στη χώρα μας είναι αντισυνταγματική και παράνομη και ως τέτοια θα
έπρεπε να είχε εξαρχής αποκρουσθεί.
Δεν είναι δυνατόν η Ιστορία της Ελλάδας, που είναι γεμάτη από “ΟΧΙ” και
αντιστάσεις κατά του οποιουδήποτε σφετεριστή της εθνικής μας κυριαρχίας, να
συγχωρήσει το κατάπτυστο “ΝΑΙ”, το οποίο εν καιρώ ειρήνης είπε η ελληνική
κυβέρνηση στους ειρηνικούς οικονομικούς εισβολείς. Ο πόλεμος είναι η
μεγαλύτερη απειλή για ένα κράτος. Και όμως, τούτη η χώρα δεν δίστασε ανά τους
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αιώνες να αντιστέκεται και να λέει “ΟΧΙ” και σε πολεμικούς κινδύνους ακόμα, οι
οποίοι την απειλούσαν με αφανισμό. Ακόμη και οι ξένοι ομολογούν ότι η “τρόικα”
της Ελλάδος είναι “οι άνδρες με τα μαύρα”, όπως έγραψε η γαλλική εφημερίδα “Le
Monde”, που θυμίζουν στους Έλληνες παλιές κατοχικές μέρες. Η αλήθεια είναι πως
η “τρόικα” είναι ο εφιάλτης της ελληνικής κυβέρνησης, ο μπαμπούλας που απειλεί
κάθε τόσο με πτώχευση τη χώρα αν τολμήσει να της αντισταθεί.
Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να μη δανείζεται, καμία όμως χώρα στον κόσμο
δεν έχει παραδώσει -άνευ όρων μάλιστα- την κυριαρχία της στους δανειστές,
όπως έκανε η Ελλάδα. Η κυβέρνηση όφειλε να υπερασπισθεί την εθνική μας
κυριαρχία, να σεβασθεί το Σύνταγμα που την κατοχυρώνει και να το αντιτάξει στους
εταίρους δανειστές μας ως ασπίδα του Έθνους κατά πάσης εκ μέρους τους απειλής.
Έφεραν έναν τόσο περήφανο και αξιοπρεπή λαό στο χείλος του κρημνού. Οδήγησαν
τους Έλληνες στην απόγνωση και πολλούς και στην αυτοκτονία ακόμη. Ποιος
Έλληνας θα μπορούσε να φαντασθεί ότι μια δημοκρατική κυβέρνηση θα
λεηλατούσε τα εισοδήματά του με αλλεπάλληλες φορολογικές επιβαρύνσεις σε
βάρος μόνο των μισθωτών, των συνταξιούχων και των μικρομεσαίων, που είναι
αντίθετες με το Σύνταγμα, το οποίο προβλέπει τη συνεισφορά στα δημόσια βάρη
όλων των Ελλήνων χωρίς διακρίσεις, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
Και όλα αυτά και τόσα άλλα συνέβησαν στην Ελλάδα κατά την τετραετία 2010-2013
και θα εξακολουθούν δυστυχώς να συμβαίνουν τις οίδε μέχρι πότε, κατά
παράβαση του Συντάγματος, το οποίο πρώτη φορά στην Ιστορία αυτού του τόπου
γνώρισε τέτοια περιφρόνηση από το ίδιο το κράτος, που φάνηκε ανάξιο ενός τόσο
δημοκρατικού και ανθρώπινου Συντάγματος».
Ο Κος Βασίλειος Νικόπουλος ο τέως Πρόεδρος Αρείου Πάγου σε συνεντευξιν του
στην Εκπομπή ''Γραμματα Σπουδάματα'' «Καταπολεμώντας την κρίση» του
GREEKTV4E «https://youtu.be/4MvWCS5Bj6M?t=78» στον Κο Δημήτριο Νατσιό
Διδάσκαλο, Θεολόγο στο λεπτό 3’19’’ ΔΗΛΩΝΕΙ :
«ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ
ΦΙΛΕΛΕΥΡΘΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ. .... ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΥΘΕΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΩΣ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΑΞΙΕΣ .... ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ
ΑΞΙΑ «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» …, ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2,000,000
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΕΙΑ .... ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
.... ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ... ;;;»
ΠΕΡΑΝ ΤΟΥΤΟΥ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΦΕΚ 94Α ΤΟΥ 2015,
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΒΟΥΛΗ, ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ή ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ / ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. ΑΡΑ ΕΧΟΥΜΕ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ
ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.
ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ 1’18’’ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΥΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΛΩΝΕΙ :
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«ΑΛΛΑ ΑΜΑ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΥΕΤΑΙ ΤΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΤΑΛΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΛΙ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ.....»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΘΕΟΦΙΛΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ
ΣΤΟ GNOMIKILKISWEBTV «https://youtu.be/az2LzoeFAdA» ΣΤΟ 13’ΚΑΙ 27’’ Ο Κος
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΛΩΝΕΙ :
«ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΛΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΝ
ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ
ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΤΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.»
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