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ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 
 
Εντιμότατε Κύριε Εισαγγελέα 
 
Αναφέρομαι σε εσάς προκειμένου να καταγγείλω (μηνύσω) τους διαχειριστές του ιστολογίου ΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» διότι παραβιάζουν ευθέως το άρθρο 191 του Ποινικού 
Κώδικα κλονίζοντας την εμπιστοσύνη του κοινού στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας που αναφέρει:  
«1. Σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και σε χρηματική ποινή καταδικάζεται όποιος διασπείρει σε 
οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις ή φήμες ικανές να επιφέρουν ανησυχίες ή φόβο στους πολίτες ή να 
ταράξουν τη δημόσια πίστη ή να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στο εθνικό νόμισμα ή στις 
ένοπλες δυνάμεις της χώρας ή να επιφέρουν διαταραχή στις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Αν η πράξη 
τελέστηκε επανειλημμένα μέσω του τύπου, ο υπαίτιος καταδικάζεται τουλάχιστον σε φυλάκιση 6 μηνών κι 
σε χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων μεταλλικών δραχμών.  
2. Όποιος από αμέλεια γίνεται υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου 
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.» 
 
Το εν λόγω ιστολόγιο έχει κορυφαία επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο (ίσως δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες 
την ημέρα) μεγάλη και πολυετή διείσδυση στις Ένοπλες Δυνάμεις αφού εμφανίζεται παραπλανητικά ως 
μηχανισμός υποστήριξης στρατιωτών αναρτώντας καταγγελίες για επώνυμα Στελέχη των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των δομών τους.  Ειδικότερα, οι διαχειριστές της εν λόγω ιστοσελίδας ανάρτησαν στις 27 
                                                           
1 http://diktiospartakos.blogspot.gr/2013/06/defencenetgr_27.html    
2 http://diktiospartakos.blogspot.gr/  
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Ιουνίου 2013 τις εξής δηλώσεις οι οποίες υπάρχουν και στο εκτυπωμένο κείμενο που σας υποβάλλουμε 
συνημμένα  
«...Αίσθηση και προβληματισμό για τη διείσδυση των Ναζιστών στις Ένοπλες Δυνάμεις και 
ιδιαίτερα στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων προκάλεσε η οργισμένη αντίδραση των γνωστών 
εθνικιστικών και αντιδραστικών κύκλων απέναντι στην κριτική που ασκήθηκε στον επίσης ακραίο 
και τρομερά φιλόδοξο πολιτικά πρώην ΑΓΕΣ Φραγκούλη Φράγκο, που η αρθρογραφία τον θέλει 
κατά περιόδους να διαπραγματεύεται βουλευτική ή ακόμη και υπουργική θέση, με το ΛΑΟΣ και τη 
ΝΔ, ενώ οικοδομεί σταθερά το πολιτικό του προφίλ...» 
 
«Ότι στην ΣΣΕ λειτουργεί ναζιστικός πυρήνας είναι γνωστό. Μάλιστα, η κοινή γνώμη είχε τη 
δυνατότητα  να γνωρίσει για τη δράση της όταν οι ακροδεξιοί Ευέλπιδες μετέτρεψαν πρόσφατα την 
επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου σε Γιορτή της Χούντας των Συνταγματαρχών.» 
 
Κύριε Εισαγγελέα, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) αποτελεί το κόσμημα του Ελληνικού 
Στρατού και γεννήτρια των Αξιωματικών Στρατού Ξηράς. Οι Καθηγητές της ΣΣΕ διαμορφώνουν τις 
προσωπικότητες των Ευελπίδων μεταγγίζοντας τους (εκτός από γνώση και επιστήμη) δημοκρατικό 
ήθος, αρετή, πατριωτισμό και αγάπη για το συνάνθρωπο και ιδιαίτερα για τους υφισταμένους και τους 
στρατιώτες τους. Δεν υπάρχει χώρος στη ΣΣΕ για πολιτική δράση, μισαλλοδοξία, ρατσισμό, ξενοφοβία 
και αντιδημοκρατική συμπεριφορά που είναι ενέργειες που απαγορεύονται αυστηρά. Η Στρατιωτική 
Σχολή Ευελπίδων ανήκει σε όλους τους Έλληνες ανεξαρτήτου πολιτικής πεποίθησης και κανείς δεν έχει 
το δικαίωμα να κάνει πολιτική προπαγάνδα στο κάστρο αυτό της Δημοκρατίας και του γνήσιου 
Πατριωτισμού. Εγώ προσωπικά θα αντιμετώπιζα με τον πιο αυστηρό και δυναμικό τρόπο κάθε 
συνάδελφο που θα τολμούσε να επηρεάσει Ευέλπιδες υπέρ της μιας η της άλλης πολιτικής ιδεολογίας 
(δεν έχει συμβεί ποτέ από όσο γνωρίζω).  Οι ως άνω δηλώσεις των διαχειριστών του ιστολογίου 
ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» πλήττουν  βάναυσα το κύρος της 
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και κλονίζουν προφανώς την εμπιστοσύνη του κοινού στις ένοπλες 
δυνάμεις της χώρας (αρ.191 Ποινικού Κώδικα). Τονίζω συχνά στους Ευέλπιδες ότι στη ΣΣΕ υπάρχει 
Αρετή, Τιμή, Ήθος, Αφοσίωση στο Καθήκον στο Σύνταγμα και στους νόμους του Κράτους ενώ κάθε 
πολιτική δράση, επίδραση και δραστηριότητα απαγορεύεται. Γνωρίζω καλά ότι οι βάρβαροι 
εγκληματίες ΝΑΖΙ που αιματοκύλησαν την ανθρωπότητα και βύθισαν την Ελλάδα στο πένθος, την 
πείνα και την εξαθλίωση (και όσοι τους υποστηρίζουν) δεν μπορούν να έχουν συνιστώσα στη ΣΣΕ 
και δεν έχουν. Ο παρανοϊκός εγκληματίας Αδόλφος Χίτλερ επικεφαλής των ΝΑΖΙ που προκάλεσε την 
καταστροφή και το θάνατο εκατομμυρίων αθώων ανθρώπων (και όσοι τον υποστηρίζουν) δεν 
μπορούν να έχουν συνιστώσα στη ΣΣΕ και δεν έχουν. Οι  Ευέλπιδες πολέμησαν τους ΝΑΖΙ και το 
δολοφόνο των Λαών Αδόλφο Χίτλερ και έδωσαν το αίμα τους στη μάχη της Κρήτης ενώ ασφαλώς οι 
αξιωματικοί απόφοιτοι της ΣΣΕ στη μάχη των οχυρών και αργότερα στην Εθνική  Αντίσταση 
απέδειξαν ότι δεν ανέχονται τους ΝΑΖΙ και όσους τους υποστηρίζουν.  

Επίσης όπως η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε για τους Ευέλπιδες που κατηγορήθηκαν δεν υπήρξε 
καμία φιλοχουντική δράση η δραστηριότητα και για το λόγο αυτό ο εν λόγω Εύελπις δεν αποτάχθηκε 
αλλά τιμωρήθηκε για άλλο λόγο. Και όμως το εν λόγω συκοφαντικό ιστολόγιο παρουσιάζει Ευέλπιδες 
ανήμπορους να αντιδράσουν λόγω της ιδιότητας τους ως αντιδημοκρατικά άτομα «...Γιορτή της 
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Χούντας των Συνταγματαρχών...». Όμως αυτό βλάπτει βάναυσα την εικόνα της ΣΣΕ και των Ενόπλων 
Δυνάμεων διότι οι πράξεις και οι ενέργειες που ψευδώς και συκοφαντικά αποδίδονται στους Ευέλπιδες 
διαπράχθηκαν, σύμφωνα με το συκοφαντικό ιστολόγιο, εντός της ΣΣΕ.  
Κατά συνέπεια η συκοφαντική δήλωση των ατόμων που απαρτίζουν και διαχειρίζονται το ιστολόγιο 
αποτελεί προφανή διάπραξη του προαναφερθέντος αυτεπαγγέλτως διωκόμενου ποινικού αδικήματος 
ιδιάζουσας απέχθειας και σημασίας για τις Ένοπλες Δυνάμεις 
 

Για όλους τους παραπάνω λόγους 
ΖΗΤΩ 

Α) Να διατάξετε την αρμόδια Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να εντοπίσει και να 
αποκαλύψει τα ονόματα των διαχειριστών του ιστολογίου (ενδεχομένως με άρση του απορρήτου)  
Β) Να ασκήσετε ποινική δίωξη στους διαχειριστές του εν λόγω ιστολογίου για το αυτεπαγγέλτως 
διωκόμενο ποινικό αδίκημα του αρ. 191 του Ποινικού Κώδικα (όπως αναλύθηκε) 
 
Μετά την αποκάλυψη των διαχειριστών θα ακολουθήσει νέα μήνυση μου και αγωγή αποζημίωσης μου 
για τις συκοφαντίες τους που αφορούν το άτομο μου. 
 
Μάρτυρες μου καλώ τους εξής 
Αντγο κ. Αθανάσιο Τσέλιο, Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού (και τον αντίστοιχο Αρχηγό ΓΕΣ της 
περιόδου διεξαγωγής της ανάκρισης και της δίκης των διαχειριστών του ιστολογίου) 
Αντγο κ. Βασίλειο Τελλίδη, Γενικό Επιθεωρητή Στρατού (και τον αντίστοιχο Γενικό Επιθεωρητή 
Στρατού της περιόδου διεξαγωγής της ανάκρισης και της δίκης των διαχειριστών του ιστολογίου) 
Αντγο κ. Ιωάννη Ηλιόπουλο  Α Υπαρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού (και τον αντίστοιχο Α 
Υπαρχηγό ΓΕΣ της περιόδου διεξαγωγής της ανάκρισης και της δίκης των διαχειριστών του ιστολογίου) 
Υπτγο κ. Κωνσταντίνο Βελεγράκη, Διοικητή ΣΣΕ (και τον αντίστοιχο Διοικητή ΣΣΕ της περιόδου 
διεξαγωγής της ανάκρισης και της δίκης των διαχειριστών του ιστολογίου) 
Καθηγητή Δρ. Ανδρέα Δημητρίου, Κοσμήτορα ΣΣΕ 
Καθηγήτρια Δρ. Άννα Μαρία Βιδάλη, Αναπλ.Κοσμήτορα ΣΣΕ 
 
Και φυσικά το άτομο το οποίο επίσης αναφέρεται στα δημοσιεύματα του εν λόγω ιστολογίου 
Στργο ε.α. Δρ. Φραγκούλη Φράγκο, Επίτιμο Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού 
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