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     ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
 

1. Όλοι οι Ομολογητές Θεματοφύλακες του Άρθρου 120 του Συντάγματος 
ειναι προϊσταμενοι και επιθεωρητές και οι επιμέρους αρμοδιότητες και 
αποστολές τους προσδιορίζονται απο το Ανώτατο  Νομοθετικό Εκτελεστικό και 
Δικαστικό Συμβούλιο του Έθνους των Ελλήνων .
2. Ο Θεματοφύλακας πρέπει να αναγνωρίζει, να σέβεται και να υπακούει 
στους Ανωτέρους του και να  εκτελεί με προθυμία και χωρίς να  δυσανασχετεί 
στις εντολές τους, που αναφέρονται στους επόμενους κανόνες. 
3.  Ο Θεματοφύλακας  πρέπει  να  συμπεριφέρεται  κόσμια σε όλες τις επαφές   
και τις κοινωνικές του εκδηλώσεις, για να είναι παράδειγμα προς  μίμηση  και 
όχι προς αποφυγή για την κοινωνία. 
4. Να είναι συγκρατημένος κι όχι οξύθυμος και εριστικός απέναντι  στις πρώην 
αρχές (Αστυνομία, Δικαστές, Εφορία κ.τ.λ.) και να συμμορφώνεται  προς τις 
υποδείξεις τους μόνον όταν είναι για το καλό του, για την υγεία  και για την 
ασφάλειά του π.χ. Τήρηση του Κ.Ο.Κ. , Τήρηση των Πολεοδομικών 
Κανονισμών,Οδηγιών των πρώην Δημοσίων Υπηρεσιών κ.τ.λ.
5. Να μην βγαίνει για συνέντευξη στα ΜΜΕ και να μην κάνει δημοσιεύσεις στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν σχέση με τα θέματα του Σώματος 
Θεματοφυλακής, χωρίς να έχει ενημερώσει προηγουμένως το Αρχηγείο του 
Σώματος Θεματοφυλακής του Συντάγματος  του Έθνους των Ελλήνων  τον 
Αρχηγό κ. Γρηγόριο Χαραλαμπίδη για το αντικείμενο της συνέντευξης ή χωρίς 
να πάρει έγκριση για την δημοσίευση.    
6α.  Να μην ανήκει σε Πολιτικό Κόμμα, Κίνημα, Ανθελληνική και 
Αντιχριστιανική Οργάνωση, να μην υποκινείται ούτε να εξυπηρετεί άλλα 
συμφέροντα παρά μόνο του Συντάγματος και του Κυρίαρχου Ελληνικού Έθνους. 
6β.  Να απέχει από το εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δηλαδή να μη συμμετέχει γενικά 
σε εκλογές ως ψηφοφόρος ή ως υποψήφιος, διότι τα Κόμματα μας έφεραν σε  
αυτή την τραγική κατάσταση. 
7. Να μην αναφέρεται υποτιμητικά και αλαζονικά στις πρώην Αρχές 
(Αστυνομία, Εφορία, Δικαστές κ.τ.λ.) και να μην βρίζει, να μην βλασφημεί, να 
μην είναι αλκοολικός ούτε χρήστης εξαρτησιογόνων ουσιών και να μην  απειλεί με 
εκτελέσεις. 
8.  Να μην απαντάει αμέσως σε δύσκολες ερωτήσεις και να 
επιφυλάσσεται να απαντήσει, για να συζητήσει προηγουμένως κάποια σοβαρά 
θέματα με τον κ. Γρηγόριο Χαραλαμπίδη, τον Πρόεδρο του Ανωτάτου 
Νομοθετικού, Εκτελεστικού και Δικαστικού Συμβουλίου του Έθνους των 
Ελλήνων και Αρχηγό του Σώματος Θεματοφυλακής του Συντάγματος του 
Έθνους των Ελλήνων, για να  πάρει τις οδηγίες του, εκτός κι αν κρίνει ο 
Αρχηγός, ότι πρέπει να το συζητήσει με το Συμβούλιο του Σώματος 
Θεματοφυλακής του Συντάγματος. 
9.  Όποιος Θεματοφύλακας εμπλέκεται ως κατηγορούμενος σε δικαστική 
διαμάχη, πρέπει να ενημερώνει πρώτα το Αρχηγείο του Σώματος και με το 
Συνοδευτικό Έγγραφο της Έκθεσης Επίδοσης να επιδίδει τα σχετικά Βουλεύματα 
του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Έθνους των 
Ελλήνων  -λίγες μέρες πριν την δικάσιμο-  στην Γραμματεία του  Δικαστηρίου, για 
να μην επιτραπεί η εκδίκαση της υπόθεσής του, από 



τους έκπτωτους αναξιόπιστους και επίορκους δικαστές.Όταν απαλλάσσεται με 
τα Βουλεύματα, από το αξιόποινο αδίκημα που έχει  διαπράξει και εξ΄ αυτού έχει 
εμπλακεί σε δικαστική διαμάχη και πρόκειται  να τιμωρηθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι 
αθωώθηκε, αλλά ότι του δίδεται κάποια αναβολή για να εκδικαστεί η υπόθεσή 
του αργότερα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Έθνους των Ελλήνων. 
Εκτός κι αν αυτό κρίνει ότι πρέπει να εκδικασθεί η υπόθεσή του άμεσα. 
10.  Η  Υπογραφή στην Ομολογία του Άρθρου 120 του Συντάγματος, δεν 
Σημαίνει Ασυδοσία απέναντι στους νόμους και στους κανόνες κοινωνικής 
συμπεριφοράς. Δηλαδή δεν μπορεί ο Θεματοφύλακας να κάνει κατάχρηση της 
εξουσίας, που απορρέει απο το Άρθρο 120 του Συντάγματος και να  
συμπεριφέρεται επιθετικά και αλαζονικά. 
11. Να υπάρχει Αλληλεγγύη και Αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των 
Θεματοφυλάκων στο θέμα της Επαγγελματικής Συνεργασίας για τον 
βιοπορισμό τους. 

12 . Όποιος Παραβιάζει τους Κανόνες, θα περνάει από Πειθαρχικό 
Συμβούλιο,  επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο να Αποταχθεί από το σώμα .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δηλώνω Υπεύθυνα ότι έχω Διαβάσει και κατανοήσει τους Δώδεκα 
Κανόνες Συμπεριφοράς των Ομολογητών Θεματοφυλάκων του Άρθρου 120 
του Συντάγματος και είμαι Σύμφωνος/η με αυτούς. Συναινώ , έχοντας Σώας τας
Φρένας , να σας παραχωρήσω τα προσωπικά μου Δεδομένα για Κάθε Νόμιμη 
Χρήση . 
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