
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Στό πλαίσιο τῆς συζήτησης πού διεξήχθη τήν Τετάρτη 02.03.2022, μεταξύ τῶν 

ἔγκριτων νομικῶν πού συνεργάζονται μέ τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ (καί τήν ΕΛ.Δ.ΔΙ.ΕΣ) 

ἀναφορικὰ μέ τούς ἀποτελεσματικούς τρόπους προστασίας ἀπέναντι στό ἀνή-

θικο, ἀκραῖο καί ἀντισυνταγματικό μέτρο ἐπιβολῆς διοικητικοῦ προστίμου σέ 

ὅλους τούς συνανθρώπους μας πού ἔχουν συμπληρώσει τό 60+ ἔτος τῆς ἠλικίας 

τους,  ἐλήφθησαν ὁμόφωνα οἱ κάτωθι ἀποφάσεις ὡς κοινή συλλογική ἀντίδραση 

καί νομική ἀντίσταση, τίς ὁποῖες σήμερα ἀναρτοῦμε πρός γνῶσιν ὅλων τῶν μελῶν 

καί φίλων του ΔΕ καθώς καί πάντων τῶν ἐνδιαφερομένων ἐλεύθερων πολιτών: 

1ον βῆμα: 

Κατ' ἀρχάς, ΔΕΝ πληρώνουμε τά ἐξωθεσμικά πρόστιμα, ἰδίως τά ἐπιβληθέντα, 

μέσῳ της ΑΑΔΕ, πρόστιμα αὐτῶν τῶν πρώτων μηνῶν. ΔΕΝ νομιμοποιοῦμε δηλα-

δή, δια τῆς πληρωμῆς τοῦ προστίμου, ἕνα ἀνήθικο, ἀκραῖο καί ἀντισυνταγματικό 

διοικητικό μέτρο πού προσβάλλει κατάφωρα τήν προσωπικότητά μας, ἐπιβάλλο-

ντας μέ ἐκβιαστικό τρόπο τήν ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ  σέ ἀντίθεση 

πρός ὅλες τίς Ἀρχές τοῦ Δικαίου, Ἐθνικοῦ, Διεθνοῦς καί Ἐνωσιακοῦ, καί τό ὁποῖο 

ἀπεχθές μέτρο ἐντείνει τήν ἐπιβληθεῖσα θεσμική ἐκτροπή σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις 

τοῦ πολιτικοῦ καί κοινωνικοοικονομικοῦ βίου τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. 

2ον βῆμα: 

Ὑπογράφουμε ὅλοι τήν ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ πού θά συνταχθεῖ ἄμεσα  ἀπό 

τούς νομικούς μᾶς  ἐπί τῇ βάσει τοῦ ἄρθρου 10 Σ , στήν ὁποία θά καταγγέλλεται 

τό παράνομον καί ἀντισυνταγματικόν, καί κατ' οὐσία, τό ἀνυπόστατον τῆς φύ-

σεως καί ἐφαρμογῆς αὐτοῦ τοῦ ἀνεπίτρεπτου διοικητικοῦ μέτρου, μέ τήν δέουσα 

νομική τεκμηρίωση ἡ ὁποία θά στηρίζει καί  τήν ἀξίωση μᾶς ν' ἀνακληθεῖ αὐτό τό 

πρόστιμο. Τό κείμενο τῆς ἐν λόγῳ ΑΝΑΦΟΡΑΣ θ'  ἀναρτηθεῖ στήν ἐπίσημη ἱστοσε-

λίδα τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμου, ὅπως καί οἱ ὁδηγίες γιά τήν ὑπογραφή του ἀπό 

ὅλους μας, μαζικά, ὅσο τό δυνατόν συντομότερα. 

 

3ον Βῆμα: 

Συμμετέχουμε ὁμαδικά στήν ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ πού θ' ἀκολουθήσει τήν ΑΝΑ-

ΦΟΡΑ πού προηγεῖται στό 2ον βῆμα (καί γιά τήν ὁποία ἀγωγή, ἡ συλλογή μαζικῶν 

ὑπογραφῶν πού θά ὑποστηρίζει τήν ΑΝΑΦΟΡΑ, θ' ἀποτελεῖ ἐπίσης σημαντικό 



στοιχεῖο τεκμηρίωσης τῆς νομικῆς της βάσης). Ὅσοι ἐνεργοί πολῖτες ἐνδιαφέρο-

νται γιά τήν συμμετοχή σέ αὐτήν τήν ὁμαδική ΑΓΩΓΗ θά πρέπει νά ὑποβάλουν 

Ὄνομα, Ἐπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας καί ΑΦΜ στίς ἠλεκτρονικές διευθύνσεις 

(e-mails) πού προσεχῶς θ' ἀναρτηθοῦν ἐπίσης στήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ ΔΕ 

(www.diktyoellinismou.gr), ἀλλά καί σέ ὅλες τίς ἐπίσημες ὁμάδες τοῦ ΔΕ στό viber. 

Σέ ὅσους συμπολῖτες καί φίλους μας εἶναι ἤδη ἐγγεγραμμένοι ὡς μέλη τοῦ ΔΕ (ἡ 

καί ἀρωγά μέλη τῆς ΕΛ.Δ.ΔΙ.ΕΣ), καί μᾶς ἔχουν γνωστοποιήσει τίς ἠλεκτρονικές 

τους διευθύνσεις, θά τούς ἀποσταλοῦν καί προσωπικά ἠλεκτρονικά μηνύματα 

πού θά περιέχουν τίς παραπάνω ὁδηγίες ὡς πρός τά νομικα μέσα πού προτεί-

νουμε γιά ν' ἀντισταθοῦμε, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, στήν παράλογη ἐπίθεση πού ἔχει ἐξαπο-

λύσει τό καθεστώς γιά τήν ἐξόντωσή μας ὡς ἐλευθέρων προσωπικοτήτων καί πο-

λιτῶν. 

ΔΕΝ πληρώνουμε ἑπομένως καί δέν ἐπιδοκιμάζουμε τή θεσμική ἐκτροπή τοῦ κά-

θεστῶτος, ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ τήν ΑΝΑΦΟΡΑ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στήν 

Ἀγωγή Ἀποζημίωσης, ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ὁμαδικά ὑπέρ τῶν θεσμῶν καί τῶν ἐλευθε-

ριῶν μας, ΕΝΩΜΕΝΟΙ σάν γροθιά γιά τήν ζωή μας καί τήν ἐλευθερία μας. 

 


