
Πξνο 

Δθεκεξίδα Γπηηθή Όρζε. 

 

Με αθνξκή δεκνζίεπκά ζαο πνπ αθνξά ζε ζέκαηα ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Λπθείνπ Εεθπξίνπ θαη ηηο ζπλεπαθόινπζεο ελέξγεηεο θαη επεηδή 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην νλνκά κνπ ζην δεκνζίεπκα έρσ λα παξαηεξήζσ 

θαη λα ελεκεξώζσ εζαο  θαη ηνπο αλαγλώζηεο ζαο γηα ηελ αιήζεηα ησλ 

γεγνλόησλ. 

1. Τν δεκνζηεπκά ζαο αθνξά κόλν πιεξνθόξεζε από ηε κεξηά ηνπ 

Λπθεηάξρε θαη δελ δηεξεπλήζαηε ηα θαηαγγειιόκελα όπσο ε δεκνζηνγξαθηθή 

δενληνινγία επηβάιιεη, ξσηώληαο έζησ θαη ηειεθσληθά θαη ηελ άπνςε όζσλ 

εύθνια ραξαθηεξίδεηε πιαζηνγξάθνπο θιπ. Μπνξεί λα ηειείσζε ε πνιηηηθή 

κνπ ζηαδηνδξνκία αιιά ζα ππεξαζπηζηώ ηελ πζηεξνθεκία κνπ όπσο έθαλα 

ζε όιε κνπ ηε δσή, γηαηί< ζε ηνύηα εδώ ηα κάξκαξα θακκηά ζθνπξηά δελ 

πηάλεη>.  

2. Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ ζαο είλαη εληειώο ιάζνο δηόηη: 

α. Ο δήκαξρνο δελ ςεθίδεη ζηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ε θ.Γηαλλνπνύινπ δελ έζηεηιε θαλέλαλ ζηε δηθαηνζύλε. 

β.Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην απέζηεηιε ζηνλ Δηζαγγειέα θαη ζην Υπνπξγείν 

Παηδείαο γηα δηεξεύλεζε ηπρόλ επζπλώλ ζηε δηαρείξηζε  ηεο Σρνιηθήο 

Δπηηξνπήο όιν ηνλ θάθειν θαη ηελ θαηαγγειία ηνπ θ.Γηαλλίθα, εμ αηηίαο ηεο 

νπνίαο πξνθιήζεθε ε έθηαθηε ζύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη δελ 

ζα κπνξνύζε λα κελ ζπλνδεύεη ηελ απόθαζε..Οη Γεκνηηθνί Σύκβνπινη δελ 

είλαη ειίζηνη όπσο εκκέζσο ραξαθηεξίδνληαη ώζηε λα ηνπο απνζπάζσ ηελ 

ππνγξαθή ηνπο θαη λα πιαζηνγξαθήζσ ηελ απόθαζε. 

Αλ ν Δηζαγγειέαο παξέπεκςε κόλν ηνλ θ.Γηαλλίθα ζην αθξναηήξην απηό αο 

πξνβιεκαηίζεη όινπο. 

3. Τνλ Λπθεηάξρε ηνλ είρα θαηαηάμεη ζηνπο θίινπο κνπ θαη ε ζπλεξγαζία καο 

θαη από ηε ζέζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ κεηέπεηηα αξκνδηνηήησλ κνπ ήηαλ 

πάληα πεξηζζόηεξν από απιά ππεξεζηαθή.  Πεξηηηεύεη λα πσ όηη ην ζέκα ηεο 

πγείαο ηνπ  καο ζηελαρώξεζε όινπο (άζρεηα ηη κπνξεί λα πηζηεύεη ν ίδηνο).Καη 

αλαξσηηέκαη κεηά από ηόζα ρξόληα γηαηί αλακνριεύεη πξάγκαηα πνπ είραλ 

ιπζεί θαη πόζν ηνλ βνεζνύλ ζηελ πγεία ηνπ λα μαλαζπδεηηέηαη ην όλνκά ηνπ 

ζηνλ ηύπν. Ο ρεηξηζκόο  ηνπ ζέκαηνο εθ κέξνπο ηνπ ζε όιε ηελ πνξεία κε έρεη 

εθπιήμεη θαη ραξαθηεξίδεηαη από απηνθαηαζηξνθηθή αλνεζία. 

Τν αιεζηλό ηζηνξηθό. 

1.Οη Σρνιηθέο επηηξνπέο πνπ ππήξραλ κε ην ηόηε λνκνζεηηθό πιαίζην 

θαζόξηδαλ όηη νηθνλνκηθόο δηαρεηξηζηήο είλαη ν Γηεπζπληήο ηνπ θάζε ζρνιείνπ. 

Κάζε ρξόλν ν απνινγηζκόο ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ έπαηξλε ηελ ηειηθή 

έγθξηζε από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ήηαλ ηππηθή 



έγθξηζε έρνληαο όινη εκπηζηνζύλε θαη ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ Σρνιείσλ πνπ 

ήηαλ νηθνλνκηθνί δηαρεηξηζηέο αιιά θαη ζηα άιια κέιε ησλ ζρ.επηηξνπώλ. 

2. Ο Γήκνο Εεθπξίνπ κε λόκηκεο απνθάζεηο  θαζόξηζε όπσο είρε δηθαίσκα  

ηξείο λέεο ζρνιηθέο επηηξνπέο, κηα γηα ηα ζρνιεία ηεο Αβάζκηαο, κηα γηα ηα 

ζρνιεία ηεο Ββάζκηαο θαη κηα γηα ηα Νεπηαγσγεία. 

Γηα ηε ιήςε ηεο παξαπάλσ απόθαζεο βάξπλε ε δηαπίζησζε όηη θάπνηνη 

δηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη βέβαηα όρη γηα όιεο ηηο αγνξέο, πξνκεζεύνληαλ 

θαύζηκα, γξαθηθή ύιε, γιπθά θαη ινπινύδηα γηα ηηο ζρνιηθέο γηνξηέο θιπ.από 

θαηαζηήκαηα ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ηνπο θαη όρη από ηελ ληόπηα αγνξά όπσο ζα 

έπξεπε θαη πνπ απαηηνύζε ε δεκνηηθή αξρή. 

 Έπξεπε  ηειηθά  όιεο νη πξνεγνύκελεο ζρνιηθέο επηηξνπέο  λα παξαδώζνπλ 

ηνπο απνινγηζκνύο ηνπο ζηηο λέεο ζρνιηθέο επηηξνπέο θαζώο θαη ηα 

ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη όρη λα κεηαθέξνπλ ηα  ρξήκαηα ζην Γήκν όπσο 

αλαθξηβώο αλαθέξεηε ζην δεκνζίεπκα. Όινη ζπκκνξθώζεθαλ πιήλ ηνπ 

θ.Γηαλλίθα ν νπνίνο αξλείην λα παξαδώζεη θαη ρξεηάζηεθαλ πξνθνξηθέο 

παξεκβάζεηο κέρξη θαη αιιεινγξαθία γηα λα θάλεη ην απηνλόεην.Οη 

δηθαηνινγίεο ήηαλ δελ <δελ αλαγλσξίδσ ηηο λέεο ζρνιηθέο επηηξνπέο>< δελ 

βξίζθσ ηα ραξηηά γηα ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, επεπζπλζείηε ζηνλ 

θ.Πηπέξα><δελ ζα ιεηηνπξγήζεη ην ζρνιείν έηζη> θιπ. Μεηά από αξθεηή 

θαζπζηέξεζε θαη αθνύ γλσζηνπνηήζακε όηη ζα δεηήζνπκε εηζαγγειηθή 

παξαγγειία γηα λα παξαδώζεη ηα βηβιία, παξέδσζε ηνλ απνινγηζκό ζηε λέα 

ζρνιηθή επηηξνπή. 

3. Ο Γήκνο πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκεη ηηο λέεο ζρνιηθέο επηηξνπέο δηέζεζε 

ζηε δηαζεζή ηνπο Πηπρηνύρν Λνγίζηξηα ε νπνία ζα ελεκέξσλε ηα βηβιία. Με 

εληνιή ηεο Γηνίθεζεο πξνέβε θαη ζε έλαλ ηππηθό έιεγρν ησλ απνινγηζκώλ 

ησλ ζρνι.επηηξνπώλ πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ειεγκέλνπο ηνπο 

απνινγηζκνύο νη λέεο ζρνιηθέο επηηξνπέο. 

4. Καηά ηνλ έιεγρν ησλ βηβιίσλ ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο ηνπ  Λπθείνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο παξαηππίεο πνπ δεκηνπξγνύζαλ νηθνλνκηθό 

απνηέιεζκα ( ζα αλαθέξσ κεξηθέο θαη ζηε δηαζεζή ζαο ε έθζεζε ηεο 

Λνγίζηξηαο) ηελ νπνία δελ ακθηζβήηεζε νύηε ν Γηαλλίθαο, ππνγξάθνληαο. 

ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599 αλαθεξόκελν ην πεξηερόκελό ηεο πάλσ ζηελ 

έθζεζε. 

-211 Δ ην ξεύκα ηεο νηθίαο ηνπ θ.Γηαλλίθα ζηα έμνδα ηνπ ζρνιείνπ 

-500 Δ εγγύεζε ηνπ θπιηθείνπ απέξαζηε ζηα έζνδα 

-500 Δ δόζε ηνπ θπιηθείνπ νκνίσο απέξαζηε ζηα έζνδα. 

-1000 Δ θαηαβνιή ζε εξγνιάβν ηδακηώλ ζηα έμνδα ρσξίο λα ηα θαηαβάιιεη  

              αιεζηλά γηαηί ην ηηκνιόγην ησλ ηδακηώλ ήηαλ κεγαιύηεξν θαη θόπεθε  

              θαη πιεξώζεθε από ηνλ Γήκν. 

-3500 Δ γηα πεηξέιαην ελώ νη απνδείμεηο είλαη 2370,92 Δ 



Οη ζπλνιηθέο ζε αξηζκό παξαηππίεο είλαη 24 θαη αζξνηζηηθά έβγαδαλ έιιεηκα 

3094,12 Δ. Ο αξηζκόο ησλ παξαηππηώλ όπσο θαηαιαβαίλεηε δελ ζπλάδεη κε 

αλζξώπηλν ιάζνο. Να ζεκεηώζσ όηη νη απνδείμεηο πξνο ην θπιηθείν ήηαλ από 

κε αξηζκεκέλν κπιόθ, κε ζεσξεκέλνελώ ζα έπξεπε θαη ρσξίο λα ππάξρεη 

αληίγξαθν ζην ζηέιερνο. 

5. Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ζηνλ θ.Γηαλλίθα αληηκεησπίζηεθε κε θξάζεηο 

όπσο << εγώ δελ είκαη ινγηζηήο>> , << εγώ έρσ βάιεη πνιιά ιεθηά από ηελ 

ηζέπε κνπ γηα ην ζρνιείν>> θιπ., ανξίζησο ρσξίο ζηνηρεία. 

Ζ άπνςε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ ήηαλ λα ζηαινύλ ηα ζηνηρεία ζηνλ 

εηζαγγειέα γηα θαηάρξεζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο. 

Παξά ηελ αξρηθή αληίζεζε ησλ ζπλαδέιθσλ θαη αλαινγηδόκελνη ηηο ζπλέπεηεο 

γηα ηνλ ίδηνλ θαη ηελ νηθνγελεηά ηνπ άιια θαη γηα λα κελ δπζθεκηζηεί ν Γήκνο 

θαη γηα θάηη αθόκε, αλέιαβα πξνζσπηθά λα ηαθηνπνηεζεί ην ζέκα θαηά ηνλ 

θαιύηεξν ηξόπν, δειαδή ρσξίο λα δεκησζεί ην δεκόζην θαη ρσξίο λα ππνζηεί 

ζπλέπεηεο ν Λπθεηάξρεο.  

Με πάξα πνιιέο θηιηθέο πξνζπάζεηεο θαηόξζσζα λα ηνλ πείζσ γηα απηή ηε 

ζσηήξηα ιύζε γη απηόλ πνπ εληειώο αλόεηα θαη απηνθαηαζηξνθηθά αξληόηαλ, 

δειαδή λα θαηαβάιιεη ην πνζό ηνπ ειιείκαηνο 3094,12 Δ θαη λα θιείζεη 

(θνπθνπισζεί ζηελ νπζία) ην ζέκα. Μάιηζηα ζπκθσλήζακε νη ζπλάδειθνη λα 

κελ δηαξεύζεη ε ιύζε απηή γηαηί δελ ήηαλ όηη ην πην ζύλλνκν θάλακε. 

Γηα όια ηα παξαπάλσ ν θ.Γηαλλίθαο ππέγξαςε δήισζε ηνπ Ν.1599 όπνπ 

αλαγλσξίδεη ηα ιάζε θαη δέρεηαη λα θαηαβάιιεη ην πνζό ηνπ ειιείκαηνο. 

Τν ίδην έθαλε θαη ζην βηβιίν εζόδσλ εμόδσλ κε ζπκβνπιέο κνπ σο Λνγηζηήο 

όπνπ κε δηνξζσηηθέο εγγξαθέο απνθαηέζηεζε ηα ιάζε θαη νξηζηηθνπνηήζεθε ν 

απνινγηζκόο ζπκθσλώληαο βηβιίν θαη ηακείν κε ηελ θαηαβνιή ηνπ 

ειιείπνληνο πνζνύ..Καη ζαλ λα κελ θαηαιάβαηλε ηε δύζθνιε ζέζε πνπ ήηαλ 

θαη πνπ ζηελ θπξηνιεμία ηνλ ζώζακε, άξρηζε λα θαηεγνξεί θαη λα ζηέιλεη 

γξάκκαηα ζηελ ΔΛΜΔ όηη θαθώο θαηέβαιιε ηα ρξήκαηα θαη δίλνληαο 

δεκνζηόηεηα ζε θάηη πνπ έπξεπε λα ζησπήζεη λα κελ αλαθηλεζεί. 

Έρσ κεηαλνηώζεη πηθξά γηα ηελ ιύζε πνπ ηνπ έδσζα εξρόκελνο ζε αληίζεζε 

κε ηνπο ζπλαδέιθνπο αιιά θαη κε ηνλ δηθό κνπ θώδηθα εζηθήο. Γηαηί άιιε ζα 

ήηαλ κηα δηθαζηηθή απόθαζε κε νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο πνπ δηνξζώζεθαλ αο 

πνύκε εζεινπζίσο θαη άιιε ζε εθθξεκόηεηα. Αιιά θαλείο πην αράξηζηνο από 

ηνλ επεξγεηεζέληα. 

6. Τα παξαπάλσ έγηλαλ από ηνλ 5/2009 (έθζεζε ηεο Λνγίζηξηαο) θαη 

νινθιεξώζεθαλ κεηά από πνιύλ θαηξό ην 2010. 

Καη ελώ όια είραλ ιήμεη θαη μεραζηεί, ν θ.Γηαλλίθαο ζηηο 28-12-10 δύν κέξεο 

πξίλ παξαδώζεη ε Γηνίθεζε ηεο θ.Γηαλλνπνύινπ ζηνλ λέν Καιιηθξαηηθό 

Γήκαξρν, ζηέιλεη επηζηνιή  αθήλνληαο αηρκέο γηα κέιε ηεο ζρνιηθήο 

επηηξνπήο κε αόξηζηα εξσηήκαηα αλ πήξε θαλείο ρξήκαηα λα ηα θέξεη πίζσ 

θαη άιιεο αλνεζίεο. 



Δπεηδή ε επηζηνιή άθελε αηρκέο γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα, ην δεκνηηθό 

ζπκβνύιην ζε έθηαθην ζέκα, αλαθέξεη όια όζα είραλ ζπκβεί θαη απνθαζίδεη 

λα δηεξεπλεζεί όιε ε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο ηνπ Λπθείνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηαγγειίαο ηνπ θ.Γηαλλίθα. 

(ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ζπλεκκέλα θαη πξόο ηνλ εηζαγγειέα θαη πξνο ην 

Υπ.Παηδείαο. θαζώο θαη όιε ε αιιεινγξαθία πξόο θαη από ηνλ θ.Γηαλλίθα.  

7.Καη απηή ε αληίδξαζε ηνπ Γεκ.Σπκβνπιίνπ ήηαλ επλνηθή γηα ηνλ θ.Γηαλλίθα 

γηαηί θαλείο δελ ηνπ ππέβαιιε κήλπζε όπσο ζα κπνξνύζακε.Τελ παξαπνκπή 

ηνπ ζηε δηθαηνζύλε έθαλε ν εηζαγγειέαο απηεπάγγειηα θαη δελ παξέπεκςε 

θαλέλαλ από ηηο αόξηζηεο θαηαγγειίεο ηνπ θ.Γηαλλίθα. 

Καη όηαλ παξεπέκθζε ζην αθξναηήξην δελ ππήξρεο νύηε δηθεγόξνο 

θαηεγνξίαο από ηε κεξηά καο, νύηε πήγακε ζαλ κάξηπξεο θαηεγνξίαο (πιήλ 

ηεο Γεκάξρνπ πνπ θάιεζε ν εηζαγγειέαο)  γηαηί είρακε κάζεη ην πξόβιεκα ηεο 

πγείαο ηνπ θαη απνθαζίζακε λα κελ πάκε.Καη είρε  όιε ηελ  επρέξεηα λα 

ππνζηεξίμεη ηνλ εαπηό ηνπ κε πιεηάδα καξηύξσλ πνπ θαλείο ηνπο από ηνλ 

Γήκαξρν κέρξη θαη ηνλ ηειεπηαίν κάξηπξα ππεξάζπηζεο δελ είρε θακηά ζρέζε 

ζεζκηθά θαη ρξνληθά κε όζα είραλ ζπκβεί. 

7. Ζ αλαθίλεζε όκσο δηαξθώο ηνπ ζέκαηνο εθ κέξνπο ηνπ κε ςεύδε θαη 

ζπθνθαληίεο, ζα μεπεξάζεη ηελ αλζξσπηά καο θαη πιένλ ζα θηλεζνύκε 

δηθαζηηθώο κε ζπλήγνξν, κάξηπξεο θαη απνδεηθηηθό πιηθό. 

8.Ζ αλαθνξά ηνπ ζε ρξήκαηα ησλ ζρνιείσλ πνπ δελ δόζεθαλ ζηα ζρνιεία θαη 

πήγαλ γηα άιινπο ζθνπνύο ηνπ Γήκνπ δελ είλαη αιήζεηα θαη ην γλσξίδνπλ 

όινη. Σε αίηεκα ηεο Γεκάξρνπ πξνο ηνλ ηόηε Υπ.Δζσηεξηθώλ γηα έθηαθηε 

ελίζρπζε ηνπ Γήκνπ ηεο έδσζε 80000 Δ από ηνλ θσδηθό ησλ ζρνιείσλ ζην 

Υπνπξγείν γηαηί εθεί κόλν είρε ρξήκαηα.Απν απηά 40000 πήγαλ ζηελ 

αλέγεξζε ηνπ 4νπ Νεπηαγσγείνπ θαη 40000 γηα θαζαξηζκό ησλ Σρνιείσλ. Καηά 

ζπλέπεηα ηα ρξήκαηα δελ θόπεθαλ από ηελ ηαθηηθή επηρνξήγεζε ησλ 

ζρνιείσλ, ε νπνία δηλόηαλ απνθιεηζηηθά ζηα ζρνιεία κε επζύλε ηεο 

Γεκνηηθήο επηηξνπήο παηδείαο πνπ ζπκκεηείραλ νη πεξηζζόηεξνη Γ/ληέο ησλ 

ζρνιείσλ θαη δελ ζα δέρνληαλ πεξηθνπή ησλ ρξεκάησλ ησλ ζρνιείσλ. 

9.Ζ δηθαηνινγία ηνπ θ.Γηαλλίθα όηη δελ ήηαλ Λνγηζηήο γηα λα ηεξεί ζσζηά ηα 

βηβιία είλαη θσκηθή. Θα πξέπεη λα δηαιέμεη κεηαμύ ηνπ λα παξαδερηεί όηη είλαη 

αλίθαλνο θαη ραδόο λα γξάθεη ηηο εηζπξάμεηο ζηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο ζηα 

έμνδα θάηη πνύ θάλαλε όινη νη δάζθαινη θαη θαζεγεηέο ηεο Διιάδαο, ή θάηη 

άιιν ζπκβαίλεη.  Καη νη άιινη δάζθαινη θαη θαζεγεηέο , δελ ήηαλ ινγηζηέο  

αιιά ηα βηβιία ηνπο ήηαλ άςνγα. 

10. Ο δήζελ εθβηαζκόο γηα ηα ρξήκαηα γηα ηε ζρνιηθή εθδξνκή ηεο Γ Λπθείνπ 

είλαη αζηείνο δηόηη όινη γλσξίδακε όηη δελ επηηξέπεηαη λα επηρνξεγείηαη ε 

εθδξνκή κε ρξήκαηα ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο .Γηαρξνληθά θαη ηα  

Γεκ.Σπκβνύιηα ελέθξηλαλ ηελ επηρνξήγεζε κε δηάθνξνπο λνκηκνθαλείο 

ηξόπνπο (κέζσ ζπιιόγσλ)  θαη πνηέ δελ δηαλνεζήθακε λα θαηαγγείινπκε ηνλ 

Λπθεηάξρε γηα ηελ ελεξγεηά ηνπ απηή , ηνπλαληίνλ ηνλ δηαβεβαηώλακε όηη αλ 

ζπλέβαηλε θάηη όρη από εκάο, ζα ηνλ ζηεξίδακε. 



11.Όια ηα πεξί εγθαηάιεηςεο ησλ Σρνιείσλ θαη ηνπ θηλδύλνπ ηεο πγείαο ησλ 

καζεηώλ θιπ. δηθαηνινγνύληαη από ηελ όιε ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην Γήκν 

γηαηί ηνλ αλαγθάζακε λα θαιύςεη ην έιιεηκα. ¨Όια ηα άιια ζρνιεία γηαηί δελ 

είραλ παξάπνλα ή κήπσο ηα παηδηά ηνπ Λπθείνπ δελ ήηαλ δηθά κα ο παηδηά. 

12. Ζ δηθαηνινγία όηη έβαιε ρξήκαηα από ηελ ηζέπε ηνπ γηα ην ζρνιείν ηα 

νπνία ν πξνηζηάκελόο ηνπ (θ)  Πεξηκέλεο ηα εληνπίδεη ζε 6000 πεξίπνπ, 

θαηαληάεη γειείν. Αιήζεηα ν πξνηζηάκελνο πνπ είλαη γηα λα ειέγρεη ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ Νόκσλ, δελ είδε ηελ 

παξάβαζε ηεο εγθπθιίνπ γηα ηηο ζρνιηθέο εθδξνκέο, δελ έρεη λα πεί ηίπνηε γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθώλ αθνύ ηα γλώξηδε  παξά κόλν αλαθάιπςε θαη ην 

ύςνο ηνπ πνζνύ πνπ δήζελ έβαιε ν Λπθεηάξρεο από αλύπαξθηεο απνδείμεηο 

θαη ηηκνιόγηα. 

Αιιά θόξαθαο θνξάθνπ κάηη δελ βγάδεη πνπ ιέεη ε παξνηκία.  

13. Αιιά αο δερηνύκε ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ Λπθεηάξρε. Γηαηί γηα ηα ρξήκαηα πνπ 

ιέεη  όηη έβαιε δελ θαηαρώξεζε ηηο αληίζηνηρεο απνδείμεηο θαη ηηκνιόγηα ζηα 

βηβιία ηνπ ζρνιείνπ ώζηε λα ηα πάξεη θάπνηα ζηηγκή πνπ ζα ππήξραλ 

ρξήκαηα ή λα ηα ραξίζεη αλ ήζειε ώζηε λα ηνπ έρνπλ όινη ππνρξέσζε . 

Πσο κπνξεί λα πηζηέςεη θαλείο όηη ε δηαρείξηζε ηνπ δεκόζηνπ ρξήκαηνο 

κπνξεί λα γίλεηαη όρη κε ζηνηρεία αιιά κε ην κάηη ζην πεξίπνπ. Απηό ην 

απηνλόεην ζα έθαλε θαη ν πην απιόο αγξάκκαηνο άλζξσπνο. Μόλν γηα ηνλ 

Γηαλλίθα θαη ηνλ Πεξηκέλε είλαη θάηη θπζηνινγηθό. 

14. Όινη γλσξίδνπκε όηη ζην Γεκόζην όηη ε όπνηα θαηαγγειία πνπ αθνξά ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία, δελ κπνξεί θαλείο λα ηελ βάιεη ζην αξρείν (πιήλ ηνπ 

εηζαγγειέα), άιια πξέπεη λα δηεμαρζεί  ΔΓΔ (έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε) θαη 

λα απνθαζίζεη αλ ζα πάεη ζην αξρείν ή λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ. Σηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε από όζν γλσξίδσ  δελ δηεμήρζε ΔΓΔ θαη ν Φάθεινο 

βξίζθεηαη ζε θάπνην ζπξηάξη κάιινλ ζηελ Διεπζίλα. 

Αλ θ.δεκνζηνγξάθε  ζαο ελδηαθέξεη ε αιήζεηα εξεπλήζηε ηε δηαδξνκή θαη ζα 

δείηε όηη ππάξρεη ζέζε , όλνκα θαη ηειέθσλν απηνύ πνπ ζηακάηεζε ηε 

δηαδηθαζία.(πάιη ζηα πιαίζην θόξαθαο θνξάθνπ κάηη δελ βγάδεη).  

Κιείλνληαο ζα κείλσ πάληα κε ηελ απνξία πσο είλαη δπλαηόλ έλαο 

<κνξθσκέλνο> άλζξσπνο λα έρεη ηόζε κεησκέλε αληίιεςε γηα ην ζπκθέξνλ 

ηνπ, λα κελ δπγίδεη ηελ ζέζε ηνπ θαη λα έρεη κηα απηνθαηαζηξνθηθή ηάζε.Να 

είλαη ηόζν αράξηζηνο, ηόζν θαθόο κε απηνύο πνπ ηνλ έζσζαλ θαη λα κελ 

θαηαιαβαίλεη όηη ηα πξάγκαηα ηα έθηαζε απηόο θαη κόλνο κε ηηο ελεξγεηέο ηνπ 

εθεί πνπ έθηαζαλ.Καη λα κελ θνξηώλεη ην ζέκα ηνπ ιππεξνύ όλησο 

ζπκβάληνο ηεο πγείαο ηνπ  ζηηο δηθέο καο ελέξγεηεο γηαηί εκείο ην ζέκα έζησ 

παξάηππα ην είρακε θιείζεη. Απηόο ην άλνημε κεηά από αξθεηνύο κήλεο. 

Καη παξαθαιώ ηνλ αλαγλώζηε λα κελ δηαβάδεη ην γξάκκα (θ).ύξηνο πξίλ από 

ην όλνκα ηνπ Λπθεηάξρε πνπ από έκθπηε επγέλεηα πάληα ρξεζηκνπνηώ γηα 

όινπο  δηόηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην θύξηνο δελ ηαηξηάδεη. 

 



Όζν γηα ην δεκνζίεπκά ζαο, αλ ζέιεηε λα είζηε αληηθεηκεληθή, ζπγθξίλεηε ηελ 

πηνζέηεζε ρσξίο δηεξεύλεζε ηνπ θεηκέλνπ ζαο, κε απηά πνπ ζαο 

πιεξνθόξεζα θαη ζα θαηαιάβεηε πόζν εύθνια αδηθείηε αλζξώπνπο θαη δελ 

ππεξεηείηε ηελ αιήζεηα <πξηλ ακθίκύζνλ αθνύζεηο>. 

Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθλύνληαη κε επίζεκα έγγξαθα πνπ είλαη ζηε 

δηάζεζή ζαο. 

Διπίδσ όηη ζα δεκνζηεύζεηε ηελ απάληεζή κνπ απηή όπσο ε δενληνινγία θαη 

ε εζηθή πξνζηάδεη. 

Σηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε 

Απνζηόιεο Εέξβαο 


