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 ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ 

 

    

ΕΛΛΗΝΕΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ   ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ  !!!   

ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΗΤΕ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΕΜΦΑΝΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΑΣ, 

ΕΑΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΝΤΟΛΕΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΑ (666) , ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙ ΜΗ 

ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ (μέ τήν 

«δικαιολογία τῶν πανδημιῶν).  ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 

ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΚΟΛΑΣΙΑ-ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ 

ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΑΣ (καταγγείλατε το  ἐδῶ στήν 

παροῦσα ἱστοσελίδα μας) . Ὅταν ὁ ἀστυνομικός ἐκτελεῖ 

ἐντολή τοῦ ἀνωτέρου του πού εἶναι ἀντίθετο ἀπό τίς ἀρχές 

τῆς πίστεως μας παραβαίνει τήν ἱεραρχίαν, εἶναι ἐπίορκος.   
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Ὁ Πρῶτος προϊστάμενος τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανοῦ 

ἀστυνομικοῦ εἶναι ὁ Χριστός.  Τό ἱερό εἶναι πρῶτον (τό 

δηλώνει ἡ ἴδια ἡ λέξη: ἱεραρχίαν), καί ὕστερα ἔρχεται τό 

πολιτικό, ἤ κοσμικό πρόσωπο , πού εἶναι κάτωθεν τῆς 

πρώτης ἱερᾶς ἀρχῆς  (δηλαδή κάτωθεν εἶναι ἡ πολιτική ἡ 

κοσμική ἱεραρχία),  καί πού ἐάν συμβαδίζει  στίς ἀρχές μέ 

τήν πρώτη  ἱεράν ἀρχήν (ὁ Χριστός, τό Α καί τό Ω) ˙ τήν ἱεράν 

ἀρχή πού πρέπει νά διέπεται καί τό ἀστυνομικό σῶμα, τότες, 

καί μόνον τότες  καθαγιάζεται καί ἡ ἀκόλουθη κοσμική ἡ 

πολιτική ἐξουσία, δηλαδή οἱ  προϊστάμενοι (οἱ ἀξιωματικοί 

τοῦ ἀστυνομικοῦ σώματος), καί οἱ ἀνώτεροι τους.  Χωρίς 

αὐτήν τήν τάξη καί ἀρχές σέ κάθε σῶμα στό ἑλληνικό 

κράτος θά ἐπέρχεται πάντα ἡ ἀναρχία, εἶναι φυσικός νόμος. 

Αὐτήν τήν ἀρχή νά τήν ἀνακοινώσει ἐντύπως ἡ θρησκευτική 

ὑπηρεσία τῆς ἀστυνομίας, καί τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί 

νά τήν ὑιοθετήσουν σέ αὐτά τά ἐθνικά σώματα μέ νόμο. 
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                             Ὁ ὅρκος τό δηλώνει 

Ὁ ὅρκος τοῦ Ἀστυνομικοῦ : Ὁρκίζομαι νά φυλάττω πίστη 

στήν πατρίδα, ὑπακοή στό Σύνταγμα καί τούς Νόμους τοῦ 

Κράτους. Νά ὑπερασπίζω μέ πίστη καί ἀφοσίωση μέχρι τῆς 

τελευταίας ρανίδας τοῦ αἵματός μου τίς σημαῖες. Νά 

ὑπακούω στούς ἀνωτέρους μου καί νά ἐκτελῶ πρόθυμα τίς 

διαταγές τους.  Νά ἐκπληρῶ εὐσυνείδητα τά καθήκοντά μου 

καί νά διάγω γενικά ὡς πιστός καί φιλότιμος Ἀστυνομικός.» 

Πιό ἀναλυτικά καί συγκεκριμένα:  

Ἄρθρο 1.    Ὅρκος ἀστυνομικῶν. 

1. Οἱ ἀστυνομικοί ὁρκίζονται ὅταν: 

α) Κατατάσσονται στήν Ἑλληνική Ἀστυνομία. 

β) Ἀποφοιτοῦν ἀπό τήν Σχολή Ἀξιωματικῶν ἤ τήν Σχολή 

Μετεκπαίδευσης Ἀνθυπαστυνόμων, ( ) ὡς Ὑπαστυνόμοι Β'. 

γ) Προάγονται στό βαθμό τοῦ Ὑπαστυνόμου Β', βάσει 

εἰδικῶν διατάξεων. 

2. Οἱ ὑπόχρεοι δίδουν ἐπί τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου τόν 

ἀκόλουθο ὅρκο: "Ὁρκίζομαι νά φυλάττω πίστη στήν 

πατρίδα, ὑπακοή στό Σύνταγμα καί τούς νόμους τοῦ 

κράτους.  

Σημαντικώτατη  παρέμβαση καί  ἔνσταση:  Εἶναι 

αὐτονόητο ὅτι εἶναι βλασφημία νά ἐννοεῖται ὅτι ὁρκίζονται 

νά ὑπηρετοῦνται κολάσιμοι νόμοι, πού προωθοῦν ἤ καί 

διευκολύνουν τήν ἀκολασία, διότι ὁ ἀστυνομικός ἔδωσε ὅρκο 

ἐπί τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου.   Ἐδῶ νά πάρουν θέση ὅλοι οἱ 

νομικοί, ὅλο τό δικαστικό σῶμα, ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ   ΜΕ ΝΟΜΙΚΑ 
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ΜΕΣΑ Ο ΛΑΟΣ στήν τελική φάση , ὥστε νά ἐπανεξετάσουν 

κάθε νόμο (νά συσταθεῖ ἄμεσα εἰδική ἐλεγκτική ἐπιτροπή) ∙  

ὅπως  ὁ φόρος πού εἰσπράττονται ἀπό τά πορνεία, τά καζίνα, 

τό κολάσιμο ἔντυπο, κλπ˙ ἐάν καθίσουμε λοιπόν νά 

φτιάξουμε πίνακα, θά εἶναι μακρύς ὁ κατάλογος, καθώς πᾶν 

ἐμπορικό καταναλωτικό , καί κάθε  τέτοια ὑπηρεσία 

(ἰδιωτική ἤ δημόσια) κολάσιμη ἐνσωματώνεται μέ τό 

γραμμικό κωδικό δικαιωμάτων (666), ὅπως συμβοῦν 

ἐπερχόμενα δεινά στήν πατρίδα μας, λειτουργοῦν ὅλα αὐτά 

ὡς τό ἀντίθετο τοῦ ἁγιασμοῦ.   ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΛΑ 

ΑΥΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ  ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ !!!   ΘΕΕ ΜΟΥ ! ΠΩΣ ΜΑΣ ΑΝΕΧΕΣΑΙ  

ΑΚΟΜΑ ;  !!!  

Ἐάν λοιπόν συνεχίζει νά τό κατοχυρώνει διά νόμου τό 

κέρδος αὐτό ἡ κάθε ἑλληνική κυβέρνηση μετά τῶν 

λειτουργῶν της καί δέν τό καταγγέλλει (ὅπως καί ὁ κάθε 

Ἕλλην πολίτης)  ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΚΑΘΟΤΙ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ( δηλαδή ἡ παροῦσα 

δημοσίευση),  πράττει βαρύτατη βλασφημία ἀπέναντι στόν 

Θεό.  Νά ζητήσουμε ἔνσταση, σέ πᾶσα κολάσιμο κέρδος 

πού εἰσπράττει τό δημόσιο.  Τό εἰσπραττόμενο τοῦ φόρου 

εἶναι κολάσιμο κέρδος καί  λειτουργεῖ ὡς ἀκρογωνιαῖος 

σάπιος λίθος στό οἰκοδόμημα τοῦ κράτους, κάτι πού 

ἐξυπακούεται ὡς πληγές τοῦ ἴδιου τοῦ κράτους˙  οἱ θεολόγοι 

νά σπεύσουν νά τό ἐπιβεβαιώσουν ΕΔΩ  ΚΑΙ ΤΩΡΑ, καθώς 

ἐδῶ λειτουργεῖ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΟΤΙ τό ἑλληνικό κράτος 
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ΥΠΗΡΕΤΕΙ  ΔΥΟ ΚΥΡΙΟΥΣ (Θεό καί Μαμμωνᾶ), ἀλλά ὅτι 

ὁρκιζόμεθα στόν Τριαδικό Θεό στήν ἀρχή τοῦ συντάγματος.  

Αὐτό δέν μπορεῖ νά σταθεῖ οὔτε νομικά, οὔτε ἠθικά, οὔτε 

πουθενά, μέ ὅποια διάταξη καί ἐπιστημονικό ὅρο καί νά 

φέρομε ἐπάνω, διότι φέρει τόν Θεό ὡς ΣΥΝΕΡΓΟ! σέ πράξη 

ἀκολασίας, κάτι πού ἐξυπακούεται ὅτι εἶναι βαρυτάτη 

βλασφημία.  Ἀκούει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ;   πού 

συμμετέχει μέ ἱερές ἀκολουθίες καί ἐπικυρώνει τέτοιους 

λειτουργούς τοῦ νόμου (ἐκτελεστική καί δικαστική ἐξουσία) ;  

Νά φύγουν λοιπόν ὅλα τά κολάσιμα ἀπό τό ἑλληνικό 

κράτος, εἴτε ἐπικαλοῦνται τόν Θεό εἴτε ὄχι, διότι σέ καμμία 

περίπτωση βαφτισμένος ὀρθόδοξος χριστιανός, μέ τήν 

ἰδιότητα τοῦ Ἕλλην φορολογούμενου πολίτη  θά πρέπει νά 

ἀνεχτεῖ νά ὑπηρετεῖ ὡς κακοποιός κάποιας συμμορίας 

(πολιτικῆς ἤ ἄλλης) μέ πράξεις  ἀκολασίας.  Ἡ ἴδια ἡ 

παρουσία τοῦ Ἕλλην πολίτη ἐνσωματώνεται στήν ἑλληνική 

πολιτεία, μέ συγκοινωνοῦντα σχέση, αὐτό καί μόνο μᾶς 

ἀρκεῖ γιά νά διαμαρτυρηθοῦμε. Οὔτε μία δεκάρα λοιπόν δέν 

ἐπιτρέπεται νά εἰσπράττει τό κράτος ἀπό κολάσιμη πράξη, 

ἐλεγκτής ὁ ἴδιος ὁ λαός, ὁ κάθε Ἕλλην πολίτης.                       

Ὁ νομοθέτης δέν νομοθετεῖ ἐν κενό, οὔτε ξεχωρίζει τό 

ποινικό δίκαιο, ἤ ἄλλο δίκαιο ἀπό τό σύνταγμα, καθώς τό 

σύνταγμα εἶναι τό κατ' ἐξοχήν συγκοινωνοῦντα δοχεῖο μέ τό 

ποινικό, ἀστικό, ἤ ἄλλο δίκαιο. 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΤΟ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ  «. . . .  Νά ὑπερασπίζω μέ 

πίστη καί ἀφοσίωση μέχρι τῆς τελευταίας ρανίδας τοῦ αἵματος 

μου τίς σημαῖες. Νά ὑπακούω στούς ἀνωτέρους μου καί νά 

ἐκτελῶ πρόθυμα τίς διαταγές τους.  Νά ἐκπληρῶ εὐσυνείδητα τά 
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καθήκοντα μου καί νά διάγω γενικά ὡς πιστός καί φιλότιμος 

ἀστυνομικός". 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:    Ἀκόμα καί νά θεωρήσουν 

νά βγάλουν τόν ὅρκο τίς λέξεις :  ἐπί τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου , 

πάλι, ὑπάρχει ἡ λέξη: τίς σημαῖες , πού ἔχουν πάνω τους τόν 

Σταυρό Τοῦ Κυρίου μας- ἑπομένως ὁρκίζονται καί στόν 

Σταυρό-.  Ἀλλά καί ἀκόμα καί ἐάν θεωρήσουν νά βγάλουν τόν 

Σταυρό ἀπό τίς σημαῖες, πάλι, ἐπικαλεῖται τό βάπτισμα του ὁ 

ἀστυνομικός.   Τί ἄλλο λοιπόν μποροῦν νά βγάλουν; Νά μᾶς 

βγάλουν τά χέρια; τά πόδια ; τά μάτια ;  Δέν πρέπει νά τούς 

ἀφήνουμε  λοιπόν νά  τολμήσουν νά πειράξουν ἔστω καί μία 

λέξη στόν ὅρκο, ἤ  ὁπουδήποτε, διότι θά εἴμεθα ἄξιοι τιμωρίας, 

ἄξιοι τῆς τύχης μας. 

 

Ὁ ὅρκος εἶναι ἡ ἐπίσημη ὑπόσχεση πού δίδει ὁ ὁρκιζόμενος 

ἐνώπιον τῶν Ἐθνικῶν καί θρησκευτικῶν Συμβόλων, ὅτι θά 

τηρεῖ πιστά ὅσα περιλαμβάνονται σ' αὐτόν. 

4. Οἱ ὑποχρεώσεις πού προκύπτουν ἐκ τοῦ ὅρκου 

ἀναλαμβάνονται αὐτόματα, χωρίς νέα ὁρκωμοσία, ἀπ' ὅσους 

ἀνακαλοῦνται στήν ἐνέργεια ἀπό τήν ἐφεδρεία. 

5. Ἡ ὁρκωμοσία τῶν ἀποφοιτώντων ἀπό τήν Σχολή 

Ἀξιωματικῶν καί τήν Σχολή Μετεκπαίδευσης 

Ἀνθυπαστυνόμων, ὡς Ὑπαστυνόμων Β', τελεῖται πάντοτε 

πρό τῆς Σημαίας τοῦ Σώματος ἐνώπιον θρησκευτικοῦ 

λειτουργοῦ, σέ ἐπίσημη τελετή, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα 



7 
 

τῆς Σχολῆς. 

6. Ἡ ὁρκωμοσία τῶν κατατασσόμενων στό Σῶμα γίνεται τήν 

ἡμέρα τῆς κατάταξης τους, στήν Ἀστυνομική Διεύθυνση ἤ 

Διεύθυνση Ἀστυνομίας, σέ Ὑπηρεσίες τῶν ὁποίων οἱ 

ὑποψήφιοι εἶχαν ὑποβάλλει τά δικαιολογητικά, ἐνώπιον 

θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ καί ἐπί παρουσία τοῦ Διευθυντή 

τῆς Ὑπηρεσίας ἤ τοῦ Ἀναπληρωτή του καί δύο βαθμοφόρων 

τοῦ Σώματος. 

7. Στίς μεμονωμένες περιπτώσεις προαγωγῆς στό βαθμό τοῦ 

Ὑπαστυνόμου Β', ἡ ὁρκωμοσία γίνεται στίς Ἀστυνομικές 

Διευθύνσεις ἤ στίς Διευθύνσεις Ἀστυνομίας ἤ στίς 

ἐξομοιούμενες μ' αὐτές Ὑπηρεσίες ἤ στή Διεύθυνση 

Ἀστυνομικοῦ Προσωπικοῦ τοῦ Ὑπουργείου Δημόσιας Τάξης, 

ἀνάλογα μέ τό πού ὑπηρετεῖ ὁ προαγόμενος, ἐνώπιον. 

θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ καί ἐπί παρουσία τῶν 

ἀναφερομένων στήν προηγούμενη παράγραφο 

βαθμοφόρων. 

8. Γιά τήν ὁρκωμοσία συντάσσεται πρακτικό, πού 

ὑπογράφεται στίς μέν περιπτώσεις τῆς παραγράφου 5 ἀπό 

τόν Διοικητή τῆς Σχολῆς Ἀξιωματικῶν, τόν ἱερέα, καί δύο 

παριστάμενους στήν ὁρκωμοσία Ἀξιωματικούς τῆς Σχολῆς, 

στίς δέ περιπτώσεις τῶν παραγράφων 6 καί 7 ἀπό τό 

Διευθυντή τῆς Ὑπηρεσίας, τόν ἱερέα, τούς παριστάμενους 

στήν ὁρκωμοσία βαθμοφόρους καί τόν ὁρκισθέντα. 

Ἀντίγραφο τοῦ πρακτικοῦ ὑποβάλλεται στήν Διεύθυνση 

Ἀστυνομικοῦ Προσωπικοῦ τοῦ Ὑπουργείου Δημόσιας Τάξης. 

9. Ἡ πράξη τῆς ὁρκωμοσίας καταχωρεῖται στά ἀτομικά 

βιβλιάρια τῶν ἀστυνομικῶν. 
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       ΕΔΩ  Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ 

Διηγήθηκε ὁ Γέροντας ἅγιος Παΐσιος ἕνα περιστατικό πού 

συνέβη λίγο καιρό πρίν ἀπολυθῆ: «Γυρίζαμε ἀπό την 

Φλώρινα, ἀφοῦ εἶχε τελειώσει ὁ πόλεμος. Στό δρόμο τῆς 

ἐπιστροφῆς ἄκουσα τον Λοχαγό νά βρίζη τα θεία. Τόν 

πλησίασα καί τόν εἶπα: «Ἀπό αὐτή την στιγμή ἀρνοῦμαι νά 

ἐκτελέσω ὁποιαδήποτε διαταγή σας, διότι βρίζοντας τα θεία 

προσβάλατε καί την πίστη μου καί τον ὅρκο μου (Πατρίδα-

θρησκεία- οἰκογένεια)».  Ἀκούγοντας αὐτά προσβλήθηκε καί 

μέ ἀπεκάλεσε αὐθάδη. Ὅταν ἀργότερα μοῦ εἶπε: «Σέ 

διατάσσω», ἀπάντησα: «Σᾶς το δήλωσα πρίν ἀπό λίγο ὅτι 

στό ἑξῆς δέν θά ἐκτελῶ διαταγές σας».  Ό Ἀξιωματικός τότε 

μοῦ εἶπε: «Ἄς θεωρήσουμε το θέμα λῆξαν». Ὅταν φθάσαμε 

στό στρατόπεδο, πῆγα χωρίς καθυστέρηση καί ἀνέφερα ὅσα 

συνέβησαν στόν Διοικητή. Ἐκεῖνος μῦ εἶπε ὅτι ἡ ἄρνηση νά 

ἐκτελῶ διαταγή ἀνωτέρου συνεπάγεται στρατοδικεῖο. 

Ξαναδήλωσα ὅτι δέν πρόκειται νά ἐκτελέσω διαταγές τοῦ 

Λοχαγοῦ, διότι εἶναι ἐπίορκος, ἐπειδή βρίζει τόν Θεό, στόν 

ὅποιο καί οἱ δυό ὁρκιστήκαμε. Καί εἶπα μέ ἀγανάκτηση: 

«Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῶ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις»1. 1. Πραξ. ε', 29 

Ἀπό τοόβιβλίο  ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ  Ὁ Ἀσυρματιστής τοῦ Στρατοῦ.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Εἶναι λοιπόν βλασφημία πᾶν διαταγή 

πολιτικοῦ ἤ κοσμικοῦ ἄρχοντα (προϊσταμένου)  μέσα σέ 

ἑλληνικό σῶμα (ἔνοπλες δυνάμεις, καί σώματα ἀσφαλείας) 

καί ὅσοι τήν ἐκτελοῦν (ὑφιστάμενοι),  ΚΑΘΩΣ 
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ΠΑΡΑΒΑΙΝΟΥΝ ΟΛΟΙ  ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ, EAN ΣΥΜΒΕΙ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΚΟΛΑΣΙΑ-

ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΜΑΣ .    ΝΑ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ 

ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ  ΚΑΙ ΣΕ ΑΚΟΜΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ, 

ΟΠΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΑΣ ἤ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ∙  ΝΑ 

ΚΑΘΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΣΤΙΓΜΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΕΠΑΓΡΥΠΝΕΙ (βάση συντάγματος: 2. Θεμέλιο τοῦ 

πολιτεύματος εἶναι ἡ λαϊκή κυριαρχία. 3. Ὅλες οἱ ἐξουσίες 

πηγάζουν ἀπό τό Λαό, ὑπάρχουν ὑπέρ αὐτοῦ καί τοῦ Ἔθνους 

καί ἀσκοῦνται ὅπως ὁρίζει το Σύνταγμα.                                    

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΤΟ ΤΙ  ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ  :  Ἄρθρο 3. 1. 

Ἐπικρατοῦσα θρησκεία στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς 

Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξη 

Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας, πού γνωρίζει κεφαλή της τόν Κύριο 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. -) 

                              ΤΕΛΟΣ (τελεία και παύλα) 

 


