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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α   Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α 

του ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ με Α.Δ.Τ. ----------------, Α.Φ.Μ---------------------- κατοίκου -----------------------, οδός -----

---------------- αρ. -------, Τ.Κ. --------------------- και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : fotios@faos.net 

ΚΑΙ 

των κάτωθι υπογραφόντων 

Κ Α Τ Α 

Παντός Υπευθύνου 

************** 

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ, 

Θέτω υπ’ όψιν Σας την παρακάτω αναλυτικώς περιγραφόμενη παραβατική συμπεριφορά των πολιτών 

όπως συνέβη στο παρελθόν και κατά πάσα βεβαιότητα θα συνεχιστεί, συνιστάμενη στην διάπραξη, κυρίως, των 

εγκλημάτων της Παραβίασης των άρθρων 5 § 1 και 16 § 2 του Συντάγματος και της Κατάχρησης Δικαιώματος 

(άρθρο 281 Α.Κ.) και ζητώ να ενεργήσετε ΑΜΕΣΑ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ προς αποκατάσταση της Συνταγματικής 

Νομιμότητας. 

Ειδικότερα : 

Όπως είναι γνωστό και δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω απόδειξη ή στοιχείο τεκμηρίωσης (άρθρο 336 ΚΠολΔ), στις 

30 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17:00, οργανώθηκε εκδήλωση από τον παιδικό σταθμό Μικρόκοσμο στην Καλαμαριά 

κατά την οποία Drag Queens, δηλαδή άντρες ενδεδυμένοι με ακραία γυναικεία ρούχα και βάψιμο, θα διάβαζαν 

παραμύθια σε παιδιά ηλικίας από 3 έως 12, το οποίο είχαν το απύθμενο θράσος να το αποκαλούν και ως 

εκπαιδευτική δράση. 

Όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο αυτό προκάλεσε την αντίδραση πολιτών, κυρίως γονέων, οι οποίοι αδυνατούν 

να καταλάβουν σε τι θέλουν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά. Στην αποδοχή και ανάπτυξη ιδιαίτερης συμπεριφοράς που 

ξεφεύγει από αυτήν του μέσου Έλληνα; 

Όπως είναι γνωστό πηγή εξουσιών του πολιτεύματος αποτελεί ο Ελληνικός Λαός, όχι μόνο του σήμερα αλλά και του 

χθες και του αύριο, υπέρ του οποίου αυτές ασκούνται και πάντα σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους που 

συμφωνούν με αυτό. 

«3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως 

ορίζει το Σύνταγμα.» 

(Άρθρο 1 § 3 του Συντάγματος) 

Το Σύνταγμα λοιπόν το οποίο δίνει τις βασικές γραμμές με τις οποίες οι Έλληνες επιθυμούν να διοικούνται καθώς και 

τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να ζουν, θέτει ως πρωταρχικό μέλημά του την προστασία της αξιοπρέπειας και 

των χρηστών ηθών.  

Αρ.Πρωτ Α.Τ. Καλαμαριάς 1020/16491/7 – 30/12/2022 
Αρ.Πρωτ. Δήμου Καλαμαριάς 65661 – 30/12/2022 
Αρ.Πρωτ. Δήμου Θεσσαλονίκης 357468 – 30-12-2022 
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«1. O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της 

Πολιτείας.» 

(Άρθρο 2 § 1 του Συντάγματος) 

«1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην 

κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων 

και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.» 

(Άρθρο 5 § 1 του Συντάγματος) 

Η έννοια των χρηστών ηθών δεν προσδιορίζεται από συγκεκριμένο νόμο αλλά ορίζεται ως ο τρόπος με τον οποίο ο 

μέσος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ποιες συμπεριφορές συμφωνούν με τους ηθική και κοινωνική ζωή την οποία έχει 

μέχρι τώρα αναπτύξει. Η αντίληψη αυτή σχετίζεται με τις υπάρχουσες πολιτικές, οικονομικές, θρησκευτικές και 

λοιπές απόψεις του στο πλαίσιο της υπαρχούσης κοινωνικής οργάνωσης και αποτελούν άγραφη πηγή δικαίου, όπως 

άλλωστε αναφέρεται και στη Wikipedia και σε άλλα λεξικά. 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και διακεκριμένοι καθηγητές της Νομικής που ορίζουν τα χρηστά ήθη ως 

«αντιλήψεις του χρηστώς και εμφρόνως σκεπτομένου, μέσου κοινωνικού ανθρώπου» (Ράικος, Παραδόσεις 

Συνταγματικού Δικαίου), «απόψεις για την συμπεριφορά που πηγάζουν από την εκάστοτε ηθική τάξη και 

επιβάλλονται για να μην χάσει η συμβίωση την αξιοπρέπειά της» (Ζέπος, ΕΕΝ Κ/793)), «οι κρατούσες απόψεις, το 

σύνολο των θεμελιωδών πολιτικών, οικονομικών, ηθικών και κοινωνικών αρχών και αντιλήψεων που επικρατούν 

στην Ελλάδα μια δεδομένη χρονική στιγμή και όχι οι ατομικές αντιλήψεις που εφαρμόζει ορισμένο άτομο ή κοινωνική 

ομάδα» (Κονιδάρης, Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου) 

Άλλωστε η νομολογία του Αρείου Πάγου (ΑΠ 1780/1999 ΕΕμπΔ 2000,804) έχει κρίνει πως η έννοια των χρηστών ηθών 

δεν προσδιορίζεται από τον ίδιο το νόμο, αλλά ως κριτήριο αυτών χρησιμεύουν οι ιδέες του εκάστοτε κατά γενική 

αντίληψη «χρηστού και εμφρόνως σκεπτόμενου ανθρώπου». 

Όπως βλέπουμε λοιπόν, μέσα στα χρηστά ήθη περιλαμβάνονται και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις οι οποίες στο 

σύνολο των πολιτών είναι αυτές της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας 

«1. Eπικρατούσα θρησκεία στην Eλλάδα είναι η θρησκεία της Aνατολικής Oρθόδοξης Eκκλησίας του 

Xριστού.» 

(Άρθρο 3 § 1 του Συντάγματος) 

«2. Kάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό 

την προστασία των νόμων. H άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα 

χρηστά ήθη. O προσηλυτισμός απαγορεύεται.» 

(Άρθρο 13 § 2 του Συντάγματος) 

Τα χρηστά ήθη συνιστούν κοινωνικά δικαιώματα τα οποία συνιστούν τους βασικούς κανόνες που καθορίζουν την 

συμπεριφορά των ατόμων και που δεσμεύουν όχι μόνο τα άτομα αυτά καθαυτά κατά την άσκηση των δικαιωμάτων 

τους, αλλά και το νομοθέτη ο οποίος υποχρεούται να νομοθετεί για την προστασία τους με νόμους σύμφωνους προς 

αυτά όπως και το δικαστή που υποχρεούται να αποφασίζει εναρμονισμένα προς αυτά. 

«επικρατούσες επιταγές της κοινωνικής και συναλλακτικής ηθικής και θεμελιώδεις ηθικές και κοινωνικές 

αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου» 

(ΑΠ 1969/1990, Τμήμα Α’) 
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«το δικαστήριο δέχτηκε τον ορισμό του Γ. Μπαλή, σύμφωνα με τον οποίο χρηστά ήθη είναι “αι ιδέαι του 

εκάστοτε κατά την γενικήν αντίληψην χρηστώς και εμφρόνως σκεπτομένου κοινωνικού ανθρώπου”» 

(ΑΠ, 398/1975) 

«το σύνολο των θεμελιωδών, πολιτειακών, οικονομικών και ηθικών αρχών και αντιλήψεων, που 

επικρατούν στην Ελλάδα, ρυθμίζουν την ειρηνική και ήρεμη συμβίωση και συνύπαρξη, χαρακτηρίζουν 

την ελληνική κοινωνία και αντιπροσωπεύουν την περί του πρέποντος λαϊκή συνείδηση και το αίσθημα 

πάντων των συνεπώς και δικαίως σκεπτομένων ανθρώπων» 

(Πρωτ. Αθηνών, 17115/1988) 

Τα χρηστά ήθη υπαγορεύουν και τη μορφή και το ρόλο της παιδείας όπως αυτός αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στο 

Σύνταγμα. Ρόλος της είναι η δημιουργία πολιτών με εθνική και θρησκευτική συνείδηση δηλαδή με συνείδηση 

Χριστιανών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και καμίας άλλης θρησκείας ή νοοτροπίας. 

«2. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, 

επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης 

και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.» 

(Άρθρο 16 § 2 του Συντάγματος) 

Συνεπώς είναι αδιανόητο οι όποιες εκπαιδευτικές δράσεις να επαφίονται στον οποιονδήποτε τυχαίο, αλλά θα πρέπει 

να οργανώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό και με βάση τις Θεμελιώδεις Αρχές που το ίδιο το Σύνταγμα θέτει, 

δηλαδή την ανάπτυξη της Ελληνικής Εθνικής Συνείδησης και την ανάπτυξη της Ελληνικής Ορθοδόξου Ανατολικής 

Θρησκευτικής σκέψης και τρόπου ζωής. 

Κοντολογίς, η οργάνωση εκδηλώσεων όπως οι παραπάνω (διάβασμα παραμυθιών από drag queens, gay pride 

parades κλπ) αποτελούν κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας και θα πρέπει να 

απαγορεύονται. Ο καθένας στην προσωπική του ζωή είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του, αλλά ΔΕΝ μπορεί να 

τις επιβάλλει στο σύνολο, ούτε και να απαιτεί κάτι τέτοιο αφού ΟΛΑ αυτά είναι ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ 

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ και μάλιστα ΔΙΑΡΚΗ και όποιοι τα οργανώνουν, τα διαπράττουν ή δίνουν άδειες για την τέλεσή τους 

θα πρέπει να συλλαμβάνονται ΑΜΕΣΩΣ (καθεστώς ασυλίας, ιδιαζούσης δωσιδικίας κλπ ΔΕΝ υπάρχει αφού σύμφωνα 

με το άρθρο 4 του Συντάγματος ΟΛΟΙ οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο ΧΩΡΙΣ εξαίρεση και ΚΑΝΕΝΑΣ νόμος 

ΔΕΝ μπορεί να αλλοιώσει/περιορίσει/ακυρώσει το Σύνταγμα). Άρα και τα όργανα της πολιτείας (δήμοι, αστυνομία 

κλπ) που επιτρέπουν τέτοιες πρωτοβουλίες παραβιάζουν και το άρθρο 15 του Ποινικού Κώδικα αφού δεν 

αποτρέπουν την επανάληψη της τέλεσης των εγκλημάτων στηρίζοντας την Εκτροπή από την Έννομη Τάξη. 

Ζ Η Τ Ω 

όπως ανέφερα και στην αρχή του παρόντος, να ενεργήσετε ΑΜΕΣΑ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ σε κάθε κατεύθυνση ώστε 

αν χρειαστεί να οδηγηθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη. Σε περίπτωση που δεν μεριμνήσετε για την δίωξη των 

προαναφερθέντων αυτεπαγγέλτων κακουργημάτων ή/και υπάρξει δίωξη αθώων πολιτών που ζητούν τη 

Συνταγματική Νομιμότητα, ενδέχεται να βρεθείτε κατηγορούμενοι, εκτός από το 239 του Ποινικού Κώδικα, με ΟΛΟ 

το παραπάνω κατηγορητήριο σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ποινικού Κώδικα. 

Θεσσαλονίκη 30 Δεκεμβρίου 2022 

 

Ο Καταγγέλων   
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Συνυπογράφοντες : 

1. Ποζίδου Αναστασία 

2. Βλάχος Παναγιώτης 

3. Λιάπης Στυλιανός 

4. Λιάπης Χρήστος 

5. Κόκκαλης Ιωάννης 

6. Παπαδόπουλος Αθανάσιος 

7. Αυγερινός Χαράλαμπος 

8. Βαχάρης Ιωακείμ 

9. Γιαβρίδης Νάθαν 

10. Καραταΐρη Ευαγγελία 

11. Παπαδοπούλου Θωμαΐς 

12. Παρούτογλου Σουλτάνα 

13. Χωματά Πολυξένη 

 


