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Προò τον κ. Π. Μποýρχα,

Ωò υπεýθυνο τηò ιστοσελßδαò pbnews.gr και συντÜκτη σχολßων που με αφοροýν, ωò

κατωτÝρω.

ΠροσφÜτωò Ýλαβα γνþση, απü αναδημοσßευσÞ τουò, σχολßων σαò που

δημοσιεýθηκαν στην ιστοσελßδα pbneιvs.gr, την δημοσιογραφικÞ ευθýνη τηò οποßαò

φÝρετε. Τα σχüλια αυτÜ βρßθουν ανακριβειþν και εßναι üχι μüνο προσβλητικÜ για

το Üτομü μου, αλλÜ κυρßωò συκοφαντικÜ για την επαγγελματικÞ δραστηριüτητÜ

μου.

ΑγαφÝρομαι σε σχüλιÜ σαò που αφοροýν τον διαγωνισμü για τον οδοφωτΙσμü

των ΔÞμων Ιωαννιτþν και ΠρÝβεζαò (Led), τον δικαστικü χειρισμü των τελþν δΙοδßων

κλπ.

l. ΑναφορικÜ με τον διαγωνισμü των Led, üπου με φωτογραφßζετε ωò «Ýνα

νομικü γραφεßο στην ΑθÞνα που κÜνει üλεò τιò δουλειÝò ,....» (βλ. δημοσßευμα

26ηòιο3ι2ο2º Eco-TEcH-Eco) υπü τον τßτλο: «ΙρÝχει ο τεχνικüò σýμβουλοò για να

σþσει τα Ιòd- οι ευθýνεò τηò ΠεριφÝρειαò Ηπεßρου για το φιÜσκο»», αλλÜ ΚαΙ σε

προσωπικü σχüλιü σαò στην στÞλη «ΔΗΓΜΑΤΑ» τηò ßδιαò ιστοσελßδαò τηò

30Þò/03/202't υπü τον τßτλο <<Αλßμονο»,

εκτιμþ üτι θα εßχατε αποφýγει την ÝκθεσÞ σαò, üπωò θα σαò καταδεßξω κατωτÝρω,

εÜν εßχατε τηρÞσει στο ελÜχιστο τον κþδικα δεοντολογßαò τηò ¸νωσηò Συντακτþν,

που επιβÜλλει τουλÜχιστον συλλογÞ και διασταýρωση των πληροφοριþν.

ΣυγκεκριμÝνα.

1. Στον διαγωνισμü των Led, πρÜγματι μου ζητÞθηκε απü την ΠεριφÝρεια

Ηπεßρου η νομικÞ επισκüπηση των παραδοθÝντων απü τον Τεχνικü Σýμβουλο.

¼πωò εκθÝτετε στο δημοσßευμÜ σαò, ο κÜθε Τεχνικüò Σýμβουλοò συμβουλεýει και

προτεßνει στην ΑναθÝτουσα ΑρχÞ Θα συμφωνεßτε üμωò üτι οφεßλει να συυβουλεýεΙ

σωστÜ, διüτι αν η ΑναθÝτουσα ΑρχÞ διÝθετε την επÜρκεια που απαιτοýν οΙ

εξειδικευμÝνεò διαδικασßεò των διαγωνισμþν ΣΔΙΤ, ΣΕΑ κλπ δεν θα απευθυνüταν σε

Τεχνικοýò Συμβοýλουò, αλλÜ θα τιò διεκπεραßωνε εσωτερικÜ με το προσωπικü τηò



Απü την νομικÞ επισκüπηση των παραδοθÝντων απü τον Τεχνικü Σýμβουλο

για τον διαγωνισμü των led, κατÜ την ÜποψÞ μου, προÝκυπτε üτι εßχαν παρεισφρÞσει

üροιπου δýσκολα θα μποροýσε να υποστηρßξει κανεßò üτι εξυπηρετοýσαν το δημüσΙο

συμφÝρον. ΕÜν εßχαν μεßνει οι üροι αυτοß δικαßωò εσεßò τþρα θα 'κατηγοροýσαΤε' Τüσο

τον ΠεριφερειÜρχη üσο και τουò ΔημÜρχουò ωò ατζÝντηδεò επιχειρηματικþν

συμφερüντων, αφοý ÜθελÜ τουò θα προικοδοτοýσαν 'Üπορεò θυγατÝρεò' 'πλοýσιων

μπαμπÜδων'. Οι üροι αυτοßαπαλεßφθηκαν με ευθýνη μου.

2. Η ΑΕΠΠ αΚýρωσε Τουò διαγωνισμοýò Led για δýο λüγουò: πλημμÝλειεò

τεχνικþν προδιαγραφþν και χρηματοοικονομικþν.

ΑναφορικÜ, με τα τεχνικÜ και ιδßωò üσον αφορÜ τιò μελÝτεò που κρßθηκαν

ελλιπεßò, δεν τιò εκπüνησα εγþ, κ. Μποýρχα. Αντßθετα, εßχα επισημÜνεΙ ελλεßψεΙò

τουò, αλλÜ ο Τεχνικüò Σýμβουλοò ενÝμεινε στην πληρüτητÜ τουò, με αποτÝλεσμα, μετÜ

την ακýρωσÞ τηò απü την ΑΕΠΠ, μÝχρι και σÞμερα να τιò συμπληρþνει.

¼σον αφορÜ τον χρηματοικονομικü üρο που κρßθηκε απü την ΑΕΠΠ μη

νüμιμοò, και αυτüò εßχε τεθεß απü τον Τεννικü Σýμβουλο. üπωò προκýπτεΙ απü

τα παραδοθÝντα. Παρüτι δεν με αφοροýσε, πρüτεινα την απÜλειψÞ του, πλην

üμωò αυτüò ενÝμεινε υπÝο τηò διατÞρησÞ< του με πλοýσια οικονομικοτεΧνΙΚÞ

επιχειρηματολογßα. ΜÜλιστα ακüμη και üταν ο üροò προσβλÞθηκε στην ΑΕΠΠ

και προÝκυπτε απü τιò προσφυγÝò üτι εθßγετο το σýνολο σχεδüν üσων

μποροýσαν να υποβÜλλουν προσφοΡÝζ, και τüτε ο Τεχνικüò Σýμβουλοò

υπεραμýνθηκε του üρου, ισχυριζüμενοò σε ηλεκτρονικÞ αλληλογραφßα με

πολλοýò αποδÝκτεò üτι ο üροò Þταν επιτυχÞò, üπωò προÝκυπτε απü το γεγονüò

üτι οι υποψÞφιοι αντÝδρασαν Ýντονα στην εφαρμογÞ του (!). ΚατÜ τα γνωστÜ, και

αυτüò ο üροò ακυρþθηκε απü την ΑΕΠΠ. Για üλα αυτÜ εßμαι σßγουρη üτι θα εßχε

αναλÜβει την ευθýνη ο Τεχνικüò Σýμβουλοò, αν εßχατε τηρÞσει την δημοσιογραφικÞ

δεοντολογßα και εßχατε αποταθεßτουλÜχιστον σε αυτüν για ενημÝρωση,

Τα λÜθη βεβαßωò εßναι ανθρþπινα, κι εγþ δεν επικαλοýμαι το αλÜθητο, αλλÜ

εßναι Üδικο να 'μαστιγþνετε' δημοσßωò εμÝνα «τον νομικü φωστÞρα» üπωò με

αποκαλεßτε ειρωνικÜ, για κÜτι που üχι μüνο δεν φÝρω καμßα ευθýνη, αλλÜ αντßθετα

εß.rα εκφρÜσει την διαφωνßα μου εν ευθÝτω χρüνω. πλην üμωò υπεοßσrυσε η

Üποψη του Τεχνικοý Συμβοýλου ωζ επαßbντοò περß τα χρηματοοικονομικÜ. οýτε

βεβαßωò φÝρουν ευθýνη για την πληρüτητα των μελετþν Þ για τον χρηματοοικονομικü

üρο που ακυρþθηκε απü την ΑΕΠΠ εßτε ο ΠεριφερειÜρχηò εßτε οι ΔÞμαρχοι, οι οποßοι

πεßσθηκαν για την πληρüτητα και νομιμüτητÜ τουò αντßστοιχα με ιδιαßτερη

οικονομοτεχνικÞ πειθþ απü τον Τεχνικü Σýμβουλο που προσλÞφθηκε για να τα

διασφαλßσει.



Συνεπþò, θα συμφωνεßτε τþρα εκτιμþ, üτι οýτε ο ΠεριφερειÜρχηò εßναι

«εμπρηστÞò>τ, οýτε ο ΔÞμαρχοò Ιωαννιτþν «κÜνει τον ΚινÝζο». Αντßθετα, ορθþò

καλεßται ο Τεχνικüò Σýμβουλοò να βγÜλει τα κÜστανα απü την φωτιÜ, γιατß αυτüò

τα'αρÜδιασε στην φουφοý' για'ψÞσιμο'.
ΠÜντωò, ««ΒασικÝò παραμÝτρουò τηò διακÞρυξηò που παρÝδωσε»» ο

Τεχνικüò Σýμβουλοò, αν τιò «μετÝβαλε» «το νομικü γραφεßο στην ΑθÞνα», üπωò

,σχυρßζεσθε, κ. Μποýρχα, δεν τιò προσÝβαλε κανÝναò: ü.τΙ προσβλÞθηκε καΙ

3. ΑναφορικÜ με την «γκÜφα», üπωò την αποΚαλεßτε, τηò απþλειαò τηò

προθεσμßαò, φοβοýμαι, üτι με πολý ευκολßα υπεισÝρχεσθε σε 'ξÝνα _δικονομικÜ_

χωρÜφια'. Ου παντüò πλειν εò Κüρινθον, κ. Μποýρχα. Για θÝστε υπüψη τιò αποφÜσειò

τηò ΑΕππ σε κÜποιον συνÜδελφü μου τηò εμπιστοσýνηò σαò νια να σα( Το εεηγÞσεl.

Η ΑΕΠΠ, με δικονομικÞ 'ντρßπλα', (δεν εßναι μüνο ποδοσφαιρικÝò οι 'ντρßπλεò')

τιζ λαμβÜνει υπüψη. (ΠÜντωò αν δεν προσφερθεß Üλλοò συνÜδελφοò, με χαρÜ, να

σαò τα κÜνω εγþ'λιανÜ').

ΣυγκεφαλαιωτικÜ, ««Η νομικüò - ευεργÝτιδατ», Üλλωò «μÜλαμα» üπωò με

αποκαλεßτε ειρωνικÜ, Ýκανε ü,τι μποροýσε για να ««σþσει οτιδÞποτε αν σþζεΤα!»

στον υπüψη διαγωνισμü, παρüλο που δεν υπεßχε καμßα ευθýνη νια τιò αιτιÜσειò που

προÝβαλαν οι διαγωνιζüμενοι και κρßθηκαν αποδεκτÝò απü την ΑΕΠΠ, που ακýρωσε

τουò διαγωνισμοýò. Την πλÞρη ευθýνη για τουò üρουò που ακυρþθηκαν φÝρει ο

Τεχνικüò Σýμβουλοò, γι' αυτü και την Ýχει αναλÜβει. ¶λλωστε το mea culpa,

διαχρονικÜ Ýχει λεχθεß απü πολλοýò στα πλαßσια αυτοκριτικÞò, και σημαßνει

ανÜληψη ατομικÞò ευθýνηò.

Ιl. Και δυο ακüμη λüγια.

,t) ΠρÜγματι, απü την ΠεριφÝρεια Ηπεßρου μου ανατßθενται χειρισμοß υποθÝσεων

στα ΔικαστÞρια τηò ΑθÞνα üχι «πολλþν δεκÜδων χιλιÜδων ευρþ», üπωò ισχυρßζεσθε,

αλλÜ εκατομμυρßων ευρþ. Με υπερηφÜνεια σαò γνωρßζω üτι τιò διεκπεραιþνω

επιτυχþò υπÝρ των συμφερüντων τηò ΠεριφÝρειαò Ηπεßρου και τηò γενÝτειραò γηò

μου, υε αμοιβÝò υποπολλαπλÜσιεζ των κατοχυρωμÝνων απü τον Κþδικα Δικηγüρων.

2) ΜετÜ απü επιτυχÞ υπÝρ την 35ετßα σταδιοδρομßα μου στην δικηγορßα, κυρßωò

στον τομÝα του «σκληροý» δημοσßου δικαßου, προσωπικÜ δεν χρειÜζομαι οýτε

«μαýρη», üπωò την χαρακτηρßζετε, οýτε Üσπρη, οýτε γκρßζα διαφÞμιση. ¸χω

παρÝμειναν με ευθýνη του Τεγνικοý Συμβοýλου. κατÜ τα προαναφερθÝντα.

(υ-"»η



διαγρÜψει την προσωπΙκÞ μου ιστορßα και καριÝρα, το üνομÜ μου Ýχει καταχωρισθεß

σε πλÞθοò αποφÜσεων των ΑνωτÜτων Ακυρωτικþν, ΚαI ,στÝκομαι γερÜ στα πüδια

μου,. ¼πωò ÝΧω ξαναπεß, οι γονεßò μου φρüντισαν να με εξοπλßσουν με Üρματα

(γνþσειò) για ν' αγωνιστþ στην ζωÞ, γι' αυτü και δεν χρειÜζομαι δεκανßκια (διαφÞμιση,

Üσπρη, μαýρη Þ γκρßζα, γνωριμßεò, γλεßψιμο, εκβιασμοýò Üμεσουò και Ýμμεσουò κλπ

συναφÞ) για να βολευτþ.

3) ΑναφορικÜ με Την απüφαση για Τα διüδια, που ο ΠεριφερειÜρΧηò τηò

χαρακτÞρισε ««επανÜσταση)), πραγματικÜ δεν αντιλαμβÜνομαt γιατß τüση

μικροψυχßα. Η απüφαση του ΣτΕ Ýγραψε ιστορßα και νομολογßα στα νομικÜ

χρονικÜ και δεν θα απωλÝσει την νουικÞ αξßα τηò, αν το Υπουργεßο Υποδομþν δεν

συμμορφωθεß προò τα νüμιμα που επιτÜσσει το Ανþτατο Ακυρωτικü τηò χþραò,

Αντ'ιθετα, στην περßπτωση αυτÞ, το «πρüβλημα» δεν [θα] εßναι η απüφαση του ΣτΕ

που ακυρþνει, αλλÜ το Υπουργεßο αν δεν την σεβαστεß και δεν προχωρÞσει σε

απαλλαγÞ απü τα τÝλη διοδßων για το σýνολο των πολιτþν τηò Π.Ε. lωαννßνων.

4) ¼σο για Την δÞλωση του ΠεριφερειÜρχη <«¼ταν Ýχεtò υποθÝσειò με σýγκρουση

συμφερüγτων πρÝπεινα Ýχειò και Üτομα που να εμπιστεýεσαl)) ΚαΙ Την προσθÞΚη σαò:

«(αυτÞ η πρüταση κüβω το κεφÜλι μου üτι δεν εßναι γραμμÝνη απü τουò σταθεροýò

συμβοýλουò του ΠεριφερειÜρχη)», φοβÜμαι πωò για να εßστε συνεπÞò στην δÞλωσÞ

σαò, πρÝπει να το <«κüψετε>> (το κεφÜλι σαò), γιατß πρÜγματι δεν εßναι γραμμÝνη απü

καγÝγα σýμβουλü του: λÝχθηκε δια ζþσηò απü τον ßδιο ειò επÞΚοον üλων των μελþν

τηò ΟικονομικÞò ΕπιτροπÞò.

Δραττüμενη τηò ευκαιρßαò, και αναφορικÜ με τουò ειρωνικοýò ισχυρισμοýò σαò «Ο

ΠεριφερειÜρχηò δεν εßναι μüνο 'πολÝμιοò των συμφερüντων' αλλÜ και ,.,. ΡομπÝν των

δημοτþν.,. Να/, καλÜ διαβÜσατε, ο ΠεριφερειÜρχηò αποφÜσισε να κÜνει την

επαγÜστασÞ του απÝναντι στην ΤΕΡΝΑ. ¼σο τα βουβÜλια δεν ασχολοýνται.., τα

βατρÜχια μποροýν να βρυχþνταιγβ να πουλÜνε μοýρη στουò ιθαγενεßò τηò Ηπεßρου»,

επιτρÝψτε μου να σαò πω κι εγþ δυο λüγια ωò ιθαγενÞò πολßτηò τηò Ηπεßρου:

Τα 'συμφÝροντα', κ. Μποýρχα, τα 'επιτιθÝμενα συμφÝροντα', δεν εßναι οýτε η μýγα

μÝσα στο γÜλα που την βλÝπουν üλοι, οýτε ο κορονοΤüò που δεν φαßνεται, αλλÜ

αντιμετωπßζεται πλÝον με εμβολιασμü. ¼ταν λοιπüν ο ΠεριφερειÜρχηò αναφÝρεται σε

συμφÝροντα, τüτε ο δημοσιογρÜφοò τεßνει ευÞκοον ουò. Αυτü Üλλωστε εßναΙ το

περιεχüμενο τηò δημοσιογραφßαò ωò κοινωνικü λειτοýργημα. συλλογÞ πληροφοριþν,

τεΚυπρßωση και ενημÝρωση τηò κοινÞò γνþμηò και üχι να αντιΚροýει ο δημοσιογρÜφοò

βερμπαλιστικÜ την δÞλωση του ΠεριφερειÜρχη, με ειρωνεßεò,

φrυ-' 
4



Αν λοιπüν ρωτοýσατε τον ΠεριφερειÜρχη, μπορεß να βγÜζατε και εßδηση þστε να

ενημερþσετε και τουò πολßτεò ποιοß ενδεχομÝνωò θεωροýν üλουò τουò Ηπειρþτεò

συλλÞβδην ιθαγενεßò. Γιατß τα «βατρÜχια» τηò Ηπεßρου, κ. Μποýρχα, διαχρονικÜ

βλÝπουν ισüτιμα τα υπüλοιπα «βατρÜχια» και δεν πουλÜνε'μοýρη', επειδÞ Ýτσι Ýχουμε

μεγαλþσει εμεßò οι Ηπειρþτεò Þ τουλÜχιστον η πλειοψηφßα τουò: σεμνÜ και ταπεινÜ,

Τα 'εκ μεταγραφÞò' «βατρÜχια)), τα 'εξωτικÜ', κατÜ νομικÞ Ýκφραση, φαßνεται να

επιβεβαιþνουν την ρÞση του Μαρξ: «¼σο πιο μικρüò εßναι ο βÜλτοò τüσο μεγαλýτερα

αισθÜνονται τα βατρÜχια μÝσα του».

Τελειþνονταò,

Διαμαρτýρομαι εντονüτατα για τιò απρüκλητεò ειρωνεßεò, συκοφαντßεò και

προσβολÝò τηò προσωπικüτητÜò μου και ιδßωò τηò δικηγορ,κÞò ιδιüτητÜò μου

Και μετÜ τιò Üνω παρασχεθεßσεò διευκρινßσειò,

Σαò καλþ, κατ'Üρθρο 2 παρ. στ. του Κþδικα Δεοντολογßαò των δημοσιογρÜφων

να επανορθþσετε χωρßò χρονοτριβÞ, με ανÜλογη παρουσßαση και ενδεδειγμÝνο

τονισμü, τιò ανακριβεßò πληροφορßεò, τουò ψευδεßò ισχυρισμοýò και τιò εξυβριστικÝò

ειρωνεßεò για το πρüσωπü μου, που προσβÜλλουν απρüκλητα την τιμÞ και την

υπüληψÞ μου.

(fu*"η
Γεωργßα Μ. ΤατÜγια


