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ΑΘΗΝΩΝ 

 

Την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 παρακολουθώντας διαδικτυακά την καταστροφική 

ολιγωρία, την τσαπατσουλιά και την ανοργανωσιά των αρμοδίων επιφορτισμένων 

κρατικών οργάνων, υπεύθυνων για τον απεγκλωβισμό από την Αττική Οδό, την οδό 

Μεσογείων και άλλων δημοσίων δρόμων εκατοντάδων φορολογουμένων πολιτών,  λόγω 

της σφοδρής χιονόπτωσης στην Αττική,  

διάβασα και άκουσα με τεράστια έκπληξη τη συνέντευξη που η βουλευτής Τρικάλων της 

ΝΔ, κ. Παπακώστα  έδωσε δημόσια, στο ραδιοφωνικού σταθμό «Ζυγό FM 100»,και είπε  

«Υπήρξε καθυστέρηση στην επέμβαση του Στρατού, συμφωνώ. Ο Στρατός έπρεπε να 

ήταν πιο νωρίς έξω. Να μαζέψει τον κόσμο, να αφήσουν τα αυτοκίνητά εκεί. Να βγουν 

ορδές τροχονόμων και από σήμερα τα αυτοκίνητα είναι παροπλισμένα και να κάνουν 

ελέγχους, όσοι δεν έχουν αλυσίδες πρόστιμο. Ούτως ώστε στην επόμενη κακοκαιρία να το 

σκεφτούν διπλά, τριπλά και δεκαπλά αυτοί που θα….».  

Η βουλευτής είναι και δικηγόρος, εγγεγραμμένο μέλος  δικηγορικού Συλλόγου, συνεπώς η 

άγνοια δικαίου είναι επιλήψιμη. 

Η εν λόγω βουλευτής και δικηγόρος γνωρίζει εξ αιτίας της κοινοβουλευτικής 

επαγγελματικής απασχόλησης της ότι στις αρμοδιότητες του Στρατού και των Ελληνικών 

Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας δεν εντάσσονται ούτε οι επεμβάσεις σε δρόμους της 

πρωτεύουσας (ή μη μόνο σε καιρό πραξικοπήματος!) ούτε η διαχείριση της λειτουργίας 

αυτοκινητόδρομων που ανήκουν σε ιδιωτικές εταιρείες, ούτε η διαχείριση των οδών 

πόλεων, ούτε ο εκχιονισμός και ο απεγκλωβισμός των φορολογουμένων πολιτών από τους 

δρόμους της πρωτεύουσας. Οι αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού και δη, οι σπουδαστές 

των Στρατιωτικών Σχολών δεν είναι παραδουλεύτρες σε αποστολή επειδή είναι γνωστό ότι 

δεν έχουν δικαίωμα άρνησης των κρατικών εντολών, ακόμα και παράνομων… 



Εν τούτοις, μετά από προγραμματισμένη συνέντευξη σε συγκεκριμένο ραδιοφωνικό 

σταθμό η βουλευτής, αφού πρώτα υποτίμησε δημόσια τις ενέργειες του καθ ύλην 

Ανώτατου, αξιωματικού, Αρχηγού Κλάδου των Ενόπλων δυνάμεων  και άλλων αξιωματικών 

που έβγαλαν το Στρατό στο δρόμο για να βοηθήσει τον ταλαιπωρημένο κόσμο, τους 

κατήγγειλε κιόλας αναρμοδίως για υποτιθέμενη αργοπορία ότι δηλ «καθυστέρησαν και 

ότι έπρεπε να μαζέψουν τον κόσμο και να αφήσουν τα αυτοκίνητα τους». 

Ακολούθως συνέχισε το πρωτοφανές αλαζονικό πολιτικό παραλήρημα της και προέτρεψε 

να βγουν και ’ορδές τροχονόμων’ και να εκθέσουν εν γνώσει τους σε δίωξη αθώους, 

ταλαιπωρημένους, σωματικά εξαντλημένους και ασθενείς, θυμωμένους, εγκλωβισμένους 

μέσα στο χιόνι πολίτες κάνοντας καταχρηστικούς αστυνομικούς ελέγχους για αλυσίδες και 

μάλιστα να τους επιβάλλουν και πρόστιμα επικυρώνοντας εμπράκτως  την έκθεση των 

πολιτών σε αστυνομική δίωξη. Διευκρίνισε δε χωρίς ίχνος συστολής, και αισχύνης, χρονικά 

και το σημείο από το οποίο  η προτροπή της  θα πρέπει να έχει άμεση εφαρμογή,  δηλ 

«από σήμερα» εξηγώντας κιόλας με τον πιο απολυταρχικό και σαδιστικό τρόπο ότι θα 

πρέπει ‘τα αυτοκίνητα να είναι εκεί, παροπλισμένα’ δηλ στους αποκλεισμένους δρόμους, 

ενόσω θα τελούν οι αρμόδιοι αστυνομικούς ελέγχους  και θα επιβάλλουν τα πρόστιμα. 

Το Ελληνικό Σύνταγμα δεν προβλέπει για κανένα βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου  

δικαίωμα διοίκησης και προσταγής προς τους αξιωματικούς των Ένοπλων Δυνάμεων και 

των Σωμάτων Ασφαλείας. Τέτοιες προτροπές και προσταγές  στα ΜΜΕ καθ’ ύλην 

αναρμόδιου και δη ενός νομοθέτη αποτελούν σοβαρή παράβαση καθήκοντος, αποτελούν 

πρωτοφανή θεσμική εκτροπή και είναι κάκιστο παράδειγα προς μίμηση..  

 

Επειδή η εντολή του καθ΄ ύλην αρμοδίου Υπουργού, Θεοδωρικάκου προς τους 

αστυνομικούς ουδέποτε ήταν η έρευνα στα πορτ μπαγκαζ των αυτοκινήτων, ούτε η 

σύλληψη εγκλωβισμένων πολιτών, ούτε η  επιβολή προστίμων, και αυτή η δημόσια 

διέγερση της βουλευτού Κ.Παπακώστα συνιστά διασάλευση της κοινωνικής ευταξίας 

(εκφράστηκε επαρκώς με σχόλια στο Τουίτερ και στα ΜΜΕ) και θέτει σε κίνδυνο και 

βλάπτει τα κοινωνικά αγαθά της  ‘δημόσιας τάξης’  και της ‘στρατιωτικής υπηρεσίας’ 

Επειδή η βουλευτής ουδέποτε ζήτησε δημόσια συγγνώμη αλλά ‘λούφαξε’ κάνοντας 

μάλιστα νέα δήλωση που ουδεμία σχέση έχει με την προηγούμενη, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι δεν αναλαμβάνει καν την ευθύνη της ατομικής πράξης της, τουναντίον 

αφήνει υπόνοιες ότι έδωσε συνέντευξη και προέβη στη δήλωση αυτή ‘με τις πλάτες  

άλλων’ ,μάλιστα για περιφέρεια που δεν είναι καν η εκλογική της περιφέρεια και δεν 

συνδέεται καν τοπικά με οικογενειακούς ή άλλους συναισθηματικούς δεσμούς  

Επειδή κατόπιν αυτών των δηλώσεων της, η βουλευτής της Κυβέρνησης της ΝΔ δίνει την 

εντύπωση ότι δεν προάγει το δημόσιο συμφέρον αλλά το ‘επιτελικό κράτος’ όπως 

περιγράφεται στις διατάξεις του πρόσφατου Νόμου 4622/2019, του οποίου η 

συνταγματικότητα αμφισβητείται από  νομικούς και δικαστές, και δεν έχει καν αξιολογηθεί 

ακόμα δικαστικά από τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια 



Επειδή αυτά τα λόγια και αυτές οι δημόσιες δηλώσεις μιας βουλευτού της Κυβέρνησης 

ξεκάθαρα δεν αποτελούν ούτε προσωπική γνώμη και άποψη, ούτε  ευχές και προσευχές με 

αόριστο περιεχόμενο και αδυναμία πραγμάτωσης , εκφεύγουν επικίνδυνα των ορίων του 

νομοθετικού της ρόλου και η εικαζόμενη παράβαση καθήκοντος με σαφή προτροπή 

τέλεσης προς τα αστυνομικά όργανα του κακουργήματος της κατάχρησης εξουσίας  πρέπει 

τουλάχιστον να διερευνηθεί τόσο δικαστικά, όσο και πειθαρχικά 

Επειδή το καθήκον των βουλευτών είναι η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, και όχι 

η πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένα κρατικά αγαθά (πχ της στρατιωτικής υπηρεσίας), 

όταν ο βουλευτής με τις στοχευμένες δηλώσεις του συνεργεί στην δημόσια δημιουργία 

εντυπώσεων υποβάθμιση του αξιόμαχου και της αποτελεσματικότητας των στρατιωτικών 

(και των αστυνομικών), γεγονός που μεταδίδεται καθημερινά, εγγράφως διεθνώς δια των 

αναφορών των Ακολούθων Άμυνας των ξένων πρεσβειών και αναντίρρητα τέτοιες 

δηλώσεις θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια 

Επειδή αυτές οι ενέργειες παραβιάζουν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα πολιτών που 

εγγυώνται από το Ελληνικό Σύνταγμα την ΕΣΔΑ, και άλλες Διεθνείς συνθήκες στα σχετικά 

άρθρα τους. 

Επειδή παρατηρώ ότι το κράτος δικαίου ασθενεί -χωρίς να υποφέρει από κορωναϊο- και 

ακόμα ότι ορισμένοι Εισαγγελείς έχουν ύποπτες προτιμήσεις-επιλογές κατά την εξέταση 

μηνύσεων κατά βουλευτών και κατά δικηγόρων 

Επειδή με τρομάζει ότι, η δημόσια διέγερση στη διάπραξη του κακουργήματος της 

κατάχρησης εξουσίας και της διχόνοιας (239β ΠΚ και 181.1 και 4) της βουλευτού, και 

μάλιστα δικηγόρου, προς το Στρατό και τα σώματα ασφαλείας -σαν να είναι προσωπικοί 

υπηρέτες της-, θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και από άλλους κυβερνητικούς 

βουλευτές στο μέλλον, επειδή δεν καταδικάστηκε καν δημόσια, ούτε καν από τον 

Κυβερνητικό εκπρόσωπο, ούτε από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών 

συλλόγων 

Επειδή η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε ήδη τη διενέργεια 

προκαταρκτικής εξέτασης για τον πολύωρο εγκλωβισμό των οδηγών 

 

Μηνύω την Βουλευτή και δικηγόρο Κατερίνα Παπακώστα και ζητώ αρμοδίως τη 

διαβίβαση της παρούσας στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, και τις κατά νόμο και 

Σύνταγμα ενέργειες των δικαστικών αρχών  

Προς απόδειξη της μήνυσης μου παραθέτω τους εξής συνδέσμους με την ηχητική και 

γραπτή δήλωση της  

 

1) https://www.protothema.gr/politics/article/1204828/prostimo-stous-odigous-pou-

den-eihan-alusides-stin-attiki-odo-proteine-i-vouleutis-tis-nd-katerina-papakosta/ 
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2) https://www.newsbreak.gr/politiki/290424/prospathise-na-ta-mazepsei-i-voyleytis-

tis-nd-gia-ta-prostima-stoys-egklovismenoys-odigoys/?fbclid=IwAR2-

MWGSOgvnIgCI1Su9rupbw-LFtBAiDCAKPluplegjVv4oE8HpxiHk9jg 

 

 

Μάρτυρες προτείνω όλους τους επίτιμους Αρχηγούς του Κλάδου του Στρατού και τους 

Επίτιμους Αρχηγούς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας έως σήμερα. Ενδεικτικά 

προτείνω 

1) Τον Επίτιμο Αρχηγό Α/ΓΕΣ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Ζιαζιά, κάτοικο Χαλκίδας  

Όλους τους πρώην Προέδρους της Βουλής έως σήμερα. Ενδεικτικά προτείνω   

2)  Τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και δικηγόρο, κ. Νίκο Κατσαρό, κάτοικο Αθηνών (Αγία 

Παρασκευή) 

3) Όλους τους πρώην Διευθυντές της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής 

 

 

ΛΟΝΔΙΝΟ, 26/01/2022 
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