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Προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

What are the founding principles of the European Union?
Joël Molinier:

They represent a set of values held in common by the member States and which they decided
to incorporate into the foundations of the Union. These values include liberty, democracy, a
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respect for human rights and basic civil liberties, and rule by law. They are proclaimed in the
treaty founding the Union, to which the Charter of Fundamental Rights added the dignity of the
human being, equality and solidarity. [ http://www2.cnrs.fr/en/224.htm ]

Sun Tzu and the Lesson of the Concubines

Sun Tzu’s book, The Art of War, earned him an audience with the King of Wu, who said, “I have
thoroughly read your thirteen chapters. May I submit your theory of managing soldiers to a small
test?”

Sun Tzu replied, “Sir, you may.”

The King of Wu asked, “Can the test be applied to women?” Sun Tzu replied that it could, so
arrangements were made to bring 180 beautiful women from the palace. Sun Tzu divided them
into two companies with one of the King’s favorite concubines at the head of each. He then
made all of them take spears in their hands and spoke to them: “I presume you know the
difference between front and back, right hand, and left hand?”

The women replied, “Yes.”

Sun Tzu continued1, “When to the sound of drums I order ‘eyes front,’ look straight ahead.
When I order ‘left turn,’ face toward your left hand. When I order ‘right turn,’ face toward your
right hand. When I order ‘about turn,’ face around to the back.”

After the words of command had been explained, the women agreed they understood. He gave
them spears so he could begin the drill. To the sound of drums, Sun Tzu ordered “right turn.”
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In response, the women burst out in laughter.

With great patience, Sun Tzu said, “If the instructions and words of command are not clear and
distinct, if orders are not thoroughly understood, then the general is to blame.” He then repeated
the explanations several times. This time he ordered the drums to signal “left turn,” and again
the women burst into laughter.

Then Sun Tzu said, “If the instructions and words of command are not clear and distinct, if
orders are not thoroughly understood, the general is to blame. But if commands are clear and
the soldiers disobey, then it is the fault of the officers.” He immediately ordered the women who
were at the head of the two companies to be beheaded.

Of course, the King was watching from a raised pavilion, and when he saw that his two favorite
concubines were about to be executed, he was alarmed and swiftly sent down a message:

“We are now quite satisfied as to the general’s ability to manage troops. Without these
concubines, my food and drink will not taste good. It is the King’s wish that they not be
beheaded.”

Sun Tzu replied, “Having received the sovereign’s commission to take charge and direct these
troops, there are certain orders I cannot accept.” He immediately had the two concubines
beheaded as an example and appointed the two next in line as the new leaders.

Now the drums were sounded again and the drill began. The women performed all the
maneuvers exactly as commanded, turning to the right or left, marching ahead, turning around,
kneeling, or rising. They drilled perfectly in precision and did not utter a single sound.

Sun Tzu sent a messenger to the King of Wu saying, “Your Majesty, the soldiers are now
correctly drilled and perfectly disciplined. They are ready for your inspection. Put them to any
use you desire. As sovereign, you may choose to require them to go through fire and water and
they will not disobey.”
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The King responded, “Our commander should cease the drill and return to his camp. We do not
wish to come down and inspect the troops.”

With great calm, Sun Tzu said, “This king is only fond of words and cannot carry them into
deeds.”

[ https://welchmaxwell.wordpress.com/2015/04/24/sun-tzu-and-the-lesson-of-the-concubines/ ]

Σήμερα, 6/3/2018, προσέφυγα νομικά, στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
εναντίον της Ελλάδας λόγω της παραβίασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μου μέσω της
νομοθετικής απαγόρευσης να λαμβάνω πλήρη γνώση, τόσο, του ποινικού μου μητρώου, όσο
και όλων των υπόλοιπων δικαστικών φακέλων οι οποίοι με αφορούν, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις του νόμου “περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”.

Η εν λόγω απαγόρευση, σύμφωνα με την προσωπική μου εκτίμηση, καθιστά τη λειτουργία
του Ελληνικού δικαστικού συστήματος οιονεί “αδιαφανή” με ακραία δυσμενή αποτελέσματα,
για το σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την ποιότητα της Δημοκρατίας, για την
ποιότητα των διμερών σχέσεων με άλλες αποικιοκρατικές χώρες και για την ακεραιότητα
της Εθνικής Κυριαρχίας, στην/της Ελλάδα/ας.

Στην παρούσα ιστορική περίοδο, η Ευρώπη αντιμετωπίζει, ως δήθεν τρομοκρατία, την
παράλογη, παράνομη και ανωφελή, κατάχρηση (μέσω αυθαίρετης αντιστροφής βασικών
εννοιών, κ.λπ.) στρατιωτικών μεθόδων, εν καιρώ ειρήνης, εκ μέρους Εθνών των οποίων ο
πολιτισμός χαρακτηρίζεται από ένα είδος, οιονεί, πρωτογονισμού, σε σχέση την διεπαφή
αυτών των Εθνών, με τα υπόλοιπα.

4/7

Προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (διόρθωση)
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστος Μπούμπουλης (Christos Boumpoulis)
Τρίτη, 06 Μάρτιος 2018 22:26 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 07 Μάρτιος 2018 18:04

Αποτελεί κοινό τόπο, τον οποίο υποστηρίζει μια διαθέσιμη πληθώρα δημόσιας
πληροφόρησης ότι, παγκοσμίως, οι ηθικότεροι, οι εντιμότεροι και οι πιο ακέραιοι, αθώοι και
νομοταγείς πολίτες, κατά κανόνα, συστηματικά, με τον πιο χυδαίο και απάνθρωπο τρόπο,
περιθωριοποιούνται και με διάφορους τρόπους, συντρίβονται.

Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι, κάθε φορά που κάτι τέτοιο συμβαίνει, τόσο περισσότερο,
οι τοπικοί, εν ενεργεία, ηγέτες των λαών, πειθαρχούν, όχι στις μεγαλόστομες ηθικές αρχές
που διακυρήσουν, π.χ. Περί, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ανθρώπινης Αξιοπρέπειας, Ισότητας
και Αλληλεγγύης, αλλά, σε κανόνες, παράνομης αποικιοκρατικής επιρροής και ακραία
άδικης και απάνθρωπης μεταχείρισης, έντιμων και αθώων ανθρώπων.

Εξ όσων γνωρίζω, σήμερα, σχεδόν ουδείς υποστηρίζει έμπρακτα τους λίγους
εναπομείναντες έντιμους ανθρώπους, ενώ, πληθωρικό σεβασμό και αμετροεπή υποστήριξη,
είναι ό,τι, πρόθυμα, παραχωρεί η πλειοψηφία των ανθρώπων σε όσους πορεύονται στη ζωή
τους με ελαστική συνείδηση.

Παραδείγματος χάριν, ο συντάκτης του παρόντος άρθρου, από την ημέρα που γεννήθηκε
μέχρι και σήμερα, υπήρξε, αποκλειστικά και αδιάλειπτα, νομοταγής και νομιμόφρων, έτσι,
ώστε οι δικαστικοί μου φάκελλοι να πρέπει να έχουν υπάρξει, αδιάλειπτα, κενοί. Και αντί
να θυματοποιούμαι αυθαίρετα, επί τριάντα εννιά χρόνια, αποκλειστικά, λόγω της διάπραξης
εις βάρος μου, εκ μέρους τρίτων, αποικιοκρατικών εγκλημάτων, θα έπρεπε να απολαμβάνω,
τουλάχιστον, τη στοιχειώδη υποστήριξη, από τους πολίτες, εκείνων που ενσωματώνουν
έναν ανθρωπιστικό πολιτισμό.

Αντιθέτως, μέχρι στιγμής, ουδεμία νόμιμη υποστήριξη μου παρασχέθηκε, τόσο, από
αρμόδιους συλλογικούς φορείς στους οποίους απευθύνθηκα, όσο, και από διάφορους
πολίτες.

Στην κεντρική πύλη του Διεθνούς Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπάρχει ο
στεγαζόμενος και θωρακισμένος, κλειστός χώρος στον οποίο βρίσκονται οι εργαζόμενοι της
υποδοχής. Σε απόσταση περίπου τεσσάρων μέτρων από τον κλειστό χώρο, προς την
πλευρά του δρόμου βρίσκεται μια συστοιχία, περιμετρικά τοποθετημένων, κάθετα ως προς
την επιφάνεια του δρόμου, σιδερένιων κυλίνδρων ύψους περίπου εβδομήντα πόντων και
διαμέτρου τριάντα πόντων, η οποία χρησιμεύει, ως οχυρωματικό έργο, στην προστασία του
κλειστού χώρου από πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις με κινητά μέσα. Επί μερικές ώρες,
ένας από αυτούς τους, βαρέως τύπου αντιαρματικούς κυλίνδρους έγινε η καρέκλα και το
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γραφείο μου για να συντάξω την, εν λόγω προσφυγή, η οποία, ελπίζω, θα συμβάλλει στην
προστασία, όχι μόνο των δικών μου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, αλλά, και αναρίθμητων
άλλων, αθώων και έντιμων ανθρώπων.

Χρήστος Μπούμπουλης

οικονομολόγος

Υ.Γ.: Με το παράδειγμα των Concubines δεν προτίθεμαι να προσβάλλω, τον οποιονδήποτε.
Αντίθετα, θεωρώ ότι, σε κάποιο βαθμό, η συλλογική αμέλεια, ηγετών και πολιτών, να
παράσχουν νόμιμη υποστήριξη στους έντιμους και αθώους πολίτες που αδίκως
στοχοποιούνται, οφείλεται στην ασκούμενη στο σύνολο των κοινωνιών τρομοκρατία.
Ωστόσο, οίκτο μου προκαλεί η προσήλωση, με τρόπο που παραπέμπει σε παιδιά του
νηπιαγωγείου, της πλειοψηφίας των πολιτών στην ακολουθία των επεισοδίων της
αποικιοκρατικής “σαπουνόπερας” με την οποία, κατασπαταλιέται ο χρόνος της ζωής
εκατομμυρίων ανθρώπων προκειμένου να δημιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις αναφορικά
με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όσων προσώπων, ενδεχομένως, επαφίενται στον
πρωτογονισμό της εποχής μας για να πορευτούν τις δικές τους ζωές και για να
ποδηγετήσουν τις δικές μας ζωές.
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