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Με έθπιελε δηαβάζαμε ηεκ ζπεηηθή ακάνηεζε ειεθηνμκηθήξ ηζημζειίδαξ πμο  

αθμνά ημκ Ακηηδήμανπμ Οηθμκμμηθώκ Τπενεζηώκ θαη Δεμμηηθήξ Γκόηεηαξ μιογείαξ 

θ. Υαηδή Μηπαήι, μαξ πνμθάιεζε όμςξ θαηάπιελε ημ γεγμκόξ όηη αοηό βνίζεη 

ακαιεζεηώκ θαη ακαθνηβεηώκ πμο πνμθαιμύκ ημ πενί δηθαίμο αίζζεμα. 

Σμ πεηνόηενμ θαη ημ θονηόηενμ δεκ είκαη άιιμ από ηεκ παναπιενμθόνεζε πμο 

επηπεηνείηαη, αθμύ γίκεηαη μηα μεζμδεομέκε πνμζπάζεηα δηαζηνέβιςζεξ ηεξ 

πναγμαηηθόηεηαξ, δεδμμέκμο όηη απμηοπώκεηαη ζε  αοηό (θείμεκμ) ε μηζή αιήζεηα, 

ηεκ άιιε μηζή ηεκ παναπμημύκ θαη ηεκ μεηαιιάζζμοκ αοημί πμο ηεκ απμθνύβμοκ. 

Η αιήζεηα θαη ηα πναγμαηηθά γεγμκόηα είκαη αδηάρεοζηα θαη αοηαπόδεηθηα 

εθηίζεκηαη δε ζε ζπεηηθά δεμόζηα έγγναθα ηα μπμία είπαηε οπμπνέςζε κα 

ακαδεηήζεηε θαη κα ηα δεμμζημπμηήζεηε, ώζηε μ ακαγκώζηεξ ημο ιηβειμγναθήμαημξ 

κα ζπεμάηηδε ζθαηνηθή άπμρε θαη εηθόκα.        

Καη’ ανπάξ θαη πνηκ από όια ζα πνέπεη κα δηεοθνηκηζζεί, πςξ ε πενί εξ μ 

ιόγμξ ακάζεζε έγηκε κμμόηοπα θαη ζηα πιαίζηα άζθεζεξ ηεξ επαγγειμαηηθήξ ημο 



δναζηενηόηεηαξ ςξ Δηθεγόνμο, μ μπμίμξ απαζπμιήζεθε με ηεκ οπόζεζε ζηεκ 

θονημιελία επί μήκεξ, όζμκ αθμνά δε ημ εζηθό μένμξ ημο ζέμαημξ ζα γίκεη ακαθμνά 

πημ θάης. 

Η άζπεηε θνίζε ημο ζοκηάθηε ημο θεημέκμο θαη ηα ζομπενάζμαηα ημο δεκ 

είκαη δοκαηόκ κα ηύπμοκ απμδμπήξ, ηοπόκ δε απμδμπή ηςκ (ζομπεναζμάηςκ),  ζα 

ηεκ παναθηενίδαμε επηεηθά ςξ «Βέβειε, θαη θίβδειε», δηόηη θαη ε εζθαιμέκε 

εθηίμεζε θαη ε οπμθνηζία θαη ε θναογαιέα ακηίζεζε θαη ακηηπανάζεζε ειέγπμκηαη θαη 

επηθνίκμκηαη. 

Από μηα ακάζεζε γηα ηεκ ζύκηαλε δύμ ζομβμιαίςκ αγμνάξ ηςκ αθηκήηςκ  

ηδημθηεζίαξ ηεξ «οκεηαηνηζηηθήξ Σνάπεδαξ Πειμπμκκήζμο», ζηεκ μπμία μεηείπε 

θαη πμο ημ όθειμξ ημο θαη ε αμμηβή ημο ήηακ ζπεηηθά με ημ ακηηθείμεκμ ηεξ 

ζύμβαζεξ δοζακάιμγε ειάπηζηε, επηδηώπζεθε κα πανμοζηαζηεί εκηειώξ δηαθμνεηηθή 

εηθόκα απ’ ηεκ πναγμαηηθή. 

[ογθεθνημέκα γηα ημ μεκ πνώημ ζομβόιαημ ημο αθηκήημο ηεξ ΤΝ.ΠΓ, ημ 

ζομβαηηθό πμζό ακήιζε ζε 3.592,90 € εθ ηςκ μπμίςκ ημ Φ.Π.Α ακήιζε ζε 695,40€ 

θαη μη ιμηπέξ θναηήζεηξ, ζύμθςκα με ημ οπ΄ανίζμ. Α000004/30-10-2018 γναμμάηημ 

απόδεηλεξ πνμθαηαβμιήξ εηζθμνάξ ημο Δηθεγμνηθμύ οιιόγμο, ζε 2.457,08€. Πμζό 

πμο ημο απμδόζεθε:440,42€, γηα ημ δε δεύηενμ ημ ζομβαηηθό πμζό ακήιζε ζε 

3.034,90 € εθ ηςκ μπμίςκ ημ Φ.Π.Α ζε 587,40€ θαη μη ιμηπέξ θναηήζεηξ, ζύμθςκα 

με ημ οπ΄ανίζμ. Α000005/30-10-2018 γναμμάηημ απόδεηλεξ πνμθαηαβμιήξ 

εηζθμνάξ ημο Δηθεγμνηθμύ οιιόγμο, ακήιζακ ζε 2.075,48€. Πμζό πμο ημο 

απμδόζεθε: 372,02€. οκμιηθά εηζέπναλε 812,44€. -  Να επηζεμάκμομε ζημ ζεμείμ 

αοηό θαη ημ ελήξ ζεμακηηθό γεγμκόξ, όηη δειαδή θαηά ηεκ εθδίθαζε ζπεηηθήξ αίηεζεξ 

ηεξ Γζκηθήξ Σνάπεδαξ ηεξ Γιιάδμξ Α.Γ. πενί εγγναθήξ πνμζεμείςζεξ οπμζήθεξ ζε 

βάνμξ ημο αθηκήημο ηεξ ΔΓΤΑΚ, δεδμμέκμο όηη ιήθζεθε δάκεημ γηα ηεκ αγμνά ηςκ 

αθηκήηςκ, θαηόπηκ κόμημεξ ακάζεζεξ θαη έγγναθεξ εκημιήξ παναζηάζεθε εκώπημκ 

ημο Ανμμδίμο Δηθαζηενίμο ςξ πιενελμύζημξ Δηθεγόνμξ ηεξ ΔΓΤΑΚ, 

εθπνμζςπώκηαξ αοηήκ, πςνίξ ηεκ παναμηθνή αμμηβή ή δαπάκε γηα ηεκ εκένγεηα 

αοηή.] 



Αοηό επηπεηνήζεθε με ζθμπό ηεκ δεμημονγία ζηηγμηαίςκ εζθαιμέκςκ 

εκηοπώζεςκ μόκμ θαη μόκμ γηα κα ηνςζεί ε πνμζςπηθόηεηα ημο Ακηηδεμάνπμο θ. 

Υαηδή Μηπαήι θαη κα πνμθιεζεί, εκηειώξ πανμδηθά, ζύγποζε πενί ηεξ πμιηηηθήξ ημο 

ζομμεημπήξ ζηηξ επενπόμεκεξ Δεμμηηθέξ  εθιμγέξ απ’ αοημύξ πμο δεκ ακηέπμοκ 

όπςξ θαίκεηαη θαη δηαθαίκεηαη ηεκ κέα ημοξ ζοκηνηβή. Γηα ημοξ “εηδήμμκεξ” ηεξ 

εθιμγηθήξ κμμμζεζίαξ πενί θςιύμαημξ ή αζομβίβαζημο, παναθαιμύμε όπςξ με 

μέκμοκ ζε επηθακεηαθή ελέηαζε ημο ζέμαημξ πανά κα ακαηνέλμοκ ζε ενμεκεοηηθέξ 

εγθοθιίμοξ θαη κμμμιμγία ημο ηΓ επί ζεηνά εηώκ θαη πιεζώνα απμθάζεςκ πμο 

ημοξ ιύκεη θάζε απμνία.  

Κάπςξ έηζη λεθίκεζε ε πμιηηηθή ακηηπανάζεζε θαη ηεκ πνμεγμύμεκε θμνά, 

θάπςξ έηζη δεμμζηεύηεθακ ακαζέζεηξ θαη μμηνάδμκηακ ςξ δηαθεμηζηηθά έκηοπα, γηα 

ζομβμύιμοξ ημο οκδοαζμμύ μαξ, θάπςξ έηζη μη ίδημη ηοθιμπόκηηθεξ, θμβμύμεκμη ημ 

θώξ, ζένκμκηακ θαη έραπκακ ημκ παμέκμ ζεζαονό πμο άθμοζμκ άθμοζμκ δεκ ζα ημοξ 

ελαζθάιηδε ηεκ πνμζςπηθή κίθε αιιά ηεκ πμιηηηθή ελόκηςζή μαξ. 

Σειηθά μόκμ με ημκ πμιηηηθό μαξ ζάκαημ  μπμνμύκ κα θενδίζμοκ ηηξ εθιμγέξ; 

Με  ζηάζε παμειμύ θαη αγμναίμο επηπέδμο πνμζπαζμύκ κα εηζβάιιμοκ μη 

ζύγπνμκμη αιάζημνεξ, δειαδή μη θαθμί θαη εθδηθεηηθμί ηύπμη πμο πνμθαιμύκ ημκ 

όιεζνμ, ζημ πμιηηηθό πνμζθήκημ θαη θμνδαθίδμκηαη λεδηάκηνμπα όηη λεζθέπαζακ ηεκ 

ακμμία. 

Πμηά ακμμία; ηεκ οπμηηζέμεκε;  ηεκ επίπιαζηε; ηεκ ακαπόδεηθηε; 

Η ακμμία πμιεμηέηαη με επηπεηνήμαηα, με θαηαζέζεηξ , με επώκομμοξ 

δηαδίθμοξ θαη από ηηξ δύμ πιεονέξ. ηεκ πενίπηςζε ημο θ. Υαηδή  όια είκαη γκςζηά, 

ιόγς ηεξ ζέζεξ ημο ζημ Δήμμ, δεμμζηεομέκα θαη θμηκμπμηεμέκα, με δηαδηθαζίεξ 

πεκηαθάζανεξ θαη δηαογείξ. Κνίκεηαη θαζεμενηκά γηα ημ ένγμ ημο θαη απμιμγείηαη 

θαζεμενηκά. Δεκ θνύβεηαη μύηε ζε γςκίεξ μύηε πίζς από άιιμοξ θαη ημκ γκςνίδεη ε 

“Πηάηζα’' πνόκηα 

Δεκ είπε πμηέ ζθμπό θαη δεκ ημ έπεη θάκεη μέπνη ζήμενα, όμςξ ήνζε ε ώνα κ’ 

θμηκμπμηεζμύκ θαη κα γκςζημπμηεζμύκ θάπμηα πνάγμαηα: Απ’ ημ έημξ 1990 επί 

ζεηείαξ Νηθμιάμο Γοαγγέιμο Βεκεηζάκμο, Πνμέδνμο ηόηε ηεξ Κμηκόηεηαξ μθηθμύ, 

ζηεκ ζοκέπεηα επί ζεηείαξ Υνήζημο Δεμεηνίμο Φμύθα, Πνμέδνμο ηόηε ηεξ 



Κμηκόηεηαξ μθηθμύ, μεηέπεηηα επί ζεηείαξ Ιςάκκε Νηθμιάμο Γθεδενιή, Δεμάνπμο 

ηόηε ημο Δήμμο μιογείαξ, θαηόπηκ επί ζεηείαξ Αζακαζίμο Δεμεηνίμο Σμύζμοιε, 

Δεμάνπμο ηόηε ημο Δήμμο μιογείαξ θαη ηέιμξ επί ζεηείαξ Αιέλακδνμο Μηπαήι 

Πκεομαηηθμύ, Δεμάνπμο ημο Καιιηθναηηθμύ Δήμμο Κμνηκζίςκ ήημη επί είθμζη εκκέα 

(29) ζοκαπηά έηε πεηνίζηεθε ςξ Δηθεγόνμξ εθαημκηάδεξ οπμζέζεηξ ημο Δήμμο, με 

απμηειέζμαηα πμο αγγίδμοκ ημ ΑΡΙΣΑ, πςνίξ κα δεηήζεη ή κα πάνεη πνήμαηα. Σα 

ειάπηζηα πμο πήνε ζε ειάπηζηεξ οπμζέζεηξ δεκ θάιοπηακ μύηε ηα έλμδα πμο έβαδε 

από ηεκ ηζέπε ημο. Σμ γκςνίδμοκ αοηό μη πάκηεξ. 

 

Καηά η’ άιια μη «εηζεγεηέξ» θαη «ζοκηάθηεξ» ημο επίμαπμο θεημέκμο αξ 

αζπμιεζμύκ με ζμβανόηενα ζέμαηα. Αξ απμθηήζμοκ μκηόηεηα, ηαοηόηεηα, 

πνμζςπηθόηεηα, ζηηβανόηεηα. Καη αξ λεμοηίζμοκ ζηγά ζηγά ζημ θώξ, έηζη γηα αιιαγή 

πμιηηηθήξ ζηάζεξ. 

 

                                                                                 Γθ ημο γναθείμο ηύπμο 

 


