
Με αφορµή τη συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, τη ∆ευτέρα 9/12/2013, 

δηµοσιεύσατε διάφορα σχόλια ̟ου αφορούν στην Εύβοια, τα ο̟οία µ̟ορούν να 

χαρακτηρισθούν συκοφαντικά και σε ένα α̟ό αυτά αναφέρεστε και σε εµένα, σχετικά µε τον 

τρό̟ο λειτουργίας υ̟ηρεσιακών ̟αραγόντων, ̟ου χαρακτηρίσατε ως ̟αραδοξότητες.  

Και ̟οια είναι η ̟αραδοξότητα; ότι η υ̟ηρεσία είχε ενηµερωθεί ότι ο εργολή̟της του 

Λυκείου ∆ροσιάς , θα καταθέσει ένσταση, χωρίς αυτό να έχει κοινο̟οιηθεί αρµοδίως; 

Γνωρίζατε ̟αράλληλα ότι η υ̟ηρεσία έχει την ά̟οψη ότι ο εργολή̟της δεν 

νοµιµο̟οιείται να καταθέσει ̟ροσφυγή στην Ε̟ιτρο̟ή του Άρθρου 18 γιατί α̟λούστατα, 

για την ̟ροτεινόµενη συµ̟ληρωµατική Σύµβαση, δεν υ̟άρχει καµία δέσµευση της 

Περιφέρειας. 

Αυτό λοι̟όν εσείς το χαρακτηρίζετε ̟αραδοξότητα και ότι «δεν είναι η ̟ρώτη φορά ̟ου 

αυτό ονοµάστηκε «σύστηµα Μ̟ουραντά» (ονοµάστηκε α̟ό εσάς) εµφανίζει κά̟οιους 

̟ρωτότυ̟ους κώδικες διαχείρισης υ̟οθέσεων ̟ου ά̟τονται του δηµοσίου συµφέροντος». 

∆ηλαδή ̟ου είναι το ̟ρόβληµα, το ύ̟ο̟το και η ̟αραδοξότητα; Είναι ̟ρωτοφανές, να 

ενηµερώσει ο εργολή̟της ότι θα καταθέσει ̟ροσφυγή, ενώ κατά την υ̟ηρεσία δεν 

νοµιµο̟οιείται; Μας λέτε δηλαδή ότι στην Φθιώτιδα δεν µιλάνε οι εργολή̟τες µε τις 

υ̟ηρεσίες; Και αν οι υ̟ηρεσιακοί ̟αράγοντες συναντήσουν εργολή̟τες αλλάζουν δρόµο; 

Αυτά είναι τα σοβαρά ε̟ιχειρήµατα µε τα ο̟οία ενηµερώνετε τους αναγνώστες για τα 

«συµβαίνοντα» στην Εύβοια; Λίγη σοβαρότητα δεν βλά̟τει. 

Το θέµα είναι ότι συνεχίζετε και ̟αρακάτω λέγοντας: 

«Πρόχειρο ̟αράδειγµα η ιστορία µε τους βενζινο̟ώλες και τα …. ̟ειρατικά ̟ρόστιµα 

̟ου τους ε̟έβαλε η Νοµαρχιακή (τότε) ̟τέρυγα της Κρατικής ∆ιοίκησης!». 

Μή̟ως έχετε µ̟λέξει τα ̟ράγµατα; Ποια Κρατική ∆ιοίκηση και ̟οια Νοµαρχιακή 

̟τέρυγα; Τα ̟ρόστιµα για τα ο̟οία αναφέρεστε ε̟ιβλήθηκαν α̟ό την υ̟ηρεσία ε̟ί των 

ηµερών της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και καµία ανάµειξη δεν είχε η κρατική διοίκηση. 
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Πολύ αργότερα ̟εριήλθε η αρµοδιότητα, να κρίνονται οι ̟ροσφυγές α̟ό την 

Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση. 

Γίνεται ̟ροσ̟άθεια εµ̟λοκής και του Προέδρου της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, ο ο̟οίος 

δήθεν «σταµάτησε όσο του ήταν δυνατό το κύµα α̟οκαλύψεων κ.λ.̟.». 

Προκαλούµε και εσάς και τον Πρόεδρο και ο̟οιονδή̟οτε, να δώσει στη δηµοσιότητα 

ότι νοµίζει ότι είναι µεµ̟τό, έστω και αν είναι σε βάρος ο̟οιουδή̟οτε, ώστε να δοθούν 

α̟αντήσεις αρκεί να υ̟άρχει ουσία και να µην είναι α̟λά αέρας κο̟ανιστός το µεµ̟τό. 

Βέβαια αυτό ̟ου σας ενδιαφέρει είναι η δηµιουργία εντυ̟ώσεων και η ικανο̟οίηση της 

εµφανούς εµ̟άθειας για ότι αφορά στην Εύβοια και στα στελέχη της. 

Και ό̟ως είναι γνωστό η εµ̟άθεια τυφλώνει και δεν διευκολύνει την αναγκαία 

νηφαλιότητα και τον διάλογο. 

Θα ήταν ̟ολύ διδακτικό για όλους, να µ̟ορούσατε να το̟οθετήσετε τον εαυτό σας, για 

λίγο, στην θέση των υ̟ηρεσιακών στελεχών, ̟ου κάθε φορά τους βάζετε α̟έναντι ως 

ανακριτής ̟ρος κατηγορούµενους. Φέρεστε µε α̟αράδεκτο τρό̟ο στους εργαζόµενους και 

τις ε̟όµενες 1-2 ηµέρες έχετε και την εφηµερίδα να «ε̟ιβεβαιώσετε» αυτά ̟ου ̟ερί̟ου 

ισχυρίζεστε στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή. 

Τα µέλη της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, µ̟ορούν να ζητήσουν α̟ό τους εργαζόµενους και 

να ενηµερωθούν και εξηγήσεις να δοθούν, για ότι θεωρούν α̟αραίτητο. Οι δηµοσιογράφοι 

όµως δεν ̟αίρνουν συνέντευξη α̟ό τους υ̟αλλήλους, ούτε έχουν ρόλο Προϊσταµένου των 

υ̟αλλήλων και των στελεχών.  

Φοβάµαι, ότι και µε δική µου ευθύνη, έχετε ̟αρεξηγήσει ̟ολλά ̟ράγµατα και έχετε 

ξεφύγει α̟ό κάθε µέτρο. 

Τέλος δεν σας εύχοµαι να έρθετε ̟οτέ στη θέση των στελεχών της Εύβοιας, οι ο̟οίοι δεν 

νοιώθουν καµία ̟ροστασία και αισθάνονται ότι βρίσκονται σε εχθρικό ̟εριβάλλον και ήδη 

ο ένας κατέθεσε αίτηση α̟οχώρησης α̟ό την υ̟ηρεσία µέχρι τέλος του έτους, κάτι ̟ου θα 

µ̟ορούσε να κάνει στη διάρκεια του ε̟όµενου έτους και µάλλον έ̟εται και συνέχεια. 
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