
  

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

Σεβόκελε ηηο αξρέο ηεο αμηνπξέπεηαο, ηνπ ήζνπο θαη ηεο αληδηνηεινύο 

πξνζθνξάο ζηνλ ζπλάλζξσπν θαζ’ όιε ηελ 15εηή απηνδηνηθεηηθή κνπ πνξεία, 

νθείισ λα ηνπνζεηεζώ ζήκεξα απέλαληη ζε έλα πξσηνθαλέο, κεζ’ ηελ 

πνιπεηή ελαζρόιεζή κνπ κε ηα θνηλά, θαηλόκελν, απηό ηεο αήζνπο θαη 

πνηαπήο δηαδηθηπαθήο επίζεζεο, ε νπνία ζπζηεκαηηθά ιακβάλεη ρώξα, από 

πξνθίι ππαξθηώλ ή θαη αλύπαξθησλ πξνζώπσλ, ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο, απνθιεηζηηθά θαηά αλζξώπσλ, νη νπνίνη αζθνύλ θξηηηθή ζηε 

δηνίθεζε Μάδε. 

Ωο κελ νύζα ρξήζηεο ζην Facebook, δελ είρα ηδία αληίιεςε, αιιά κε πηθξία 

θαη αγαλάθηεζε πιεξνθνξνύκελ από θίινπο θαη γλσζηνύο γηα ηηο 

αλαίζρπληεο επηζέζεηο πνπ θαηά θαηξνύο δηελεξγνύληαλ θαηά πξνζώπσλ, ηα 

νπνία απνθιεηζηηθά αλήθνπλ ζε αληίπαιεο, ηεο παξάηαμεο Μάδε, παξαηάμεηο. 

Επηζέζεηο θαη δεκνζηεύκαηα ζπγθεθξηκέλεο θπιιάδαο, ηεο «Attica Today», ε 

νπνία θνηλόο ηόπνο ζε όινπο καο είλαη όηη απνηειεί ηε θσλή ηεο πιεηνςεθίαο 

ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ήδε πξηλ ηηο ηειεπηαίεο δεκνηηθέο-πεξηθεξεηαθέο 

εθινγέο. Τα παξαπάλσ δεκνζηεύκαηα θνηλνπνηνύληαη θαη ζεηηθώο 

ζρνιηάδνληαη ζηα social media κόλνλ από ζηελνύο ζπλεξγάηεο, θίινπο θαη 

ζπγγελείο ηνπ θ. Μάδε, απνδεηθλύνληαο πεξίηξαλα, όηη ν ελ ιόγσ θύξηνο, όρη 

κόλνλ ηα ζηεξίδεη αιιά ζπλάκα ηα επηθξνηεί... 

   Άιισζηε νπδέπνηε ν θ. Μάδεο έιαβε ζέζε ζε ζρέζε κε απηέο όιεο ηηο 

θαηάπηπζηεο θαθνήζεηεο, νη νπνίεο ζθνπό έρνπλ λα πιήμνπλ ηελ ηηκή θαη ηελ 

ππόιεςε, κειώλ - αληηπάισλ ηεο δηθήο ηνπ παξάηαμεο κελ, ζπλαδέιθσλ ηνπ 

δε. Οπδέπνηε επίζεο ν σο άλσ θαηέθξηλε όια απηά ηα άθξσο πξνζβιεηηθά 

ζρόιηα, επηδεηθλύνληαο έηζη κηα πξσηόγλσξε γηα ηε ζεζκηθή ηνπ ζέζε 

αδηαθνξία; Ελνρή; Ηζηθή απηνπξγία; Ή ζπλέξγεηα; 

Η αδηθνπξαμία ή ε κε ρξεζηή θαη επηβιαβήο ζπκπεξηθνξά, σο γλσζηόλ 

ζπληειείηαη, όρη κόλν κε ελέξγεηα, αιιά θαη κε παξάιεηςε ελέξγεηαο... 

Τν κόλν πάλησο ζίγνπξν είλαη όηη όιν απηό ην εμόρσο βξώκηθν «παηρλίδη» 

είλαη πξντόλ παξαθκήο θαη κηα βαιηώδε θαηάζηαζε, ε νπνία κόλνλ 

«άξρνπζα» ελόο Δήκνπ δε λνείηαη λα είλαη. Γηαηί κόλνλ εζηθή θαηάπησζε θαη 

πνιηηηζκηθή ζήςε κπνξεί λα πξνζδώζεη ζην Δήκν. Έλαλ Δήκν ηζηνξηθό ζαλ 

απηό ηεο Παηαλίαο, ηνπ νπνίνπ νη δεκόηεο ραξαθηεξίδνληαη πξσηίζησο από ηηο 

αμίεο ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο αμηνπξέπεηαο, ηνπ ήζνπο, ηεο επγέλεηαο θαη ηεο 

αγάπεο πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν. Αμίεο ηηο νπνίεο γλώξηδα πξηλ πάξσ ηελ 

απόθαζε λα ζπκκεηάζρσ ζηηο πξνεγνύκελεο δεκνηηθέο εθινγέο ζην Δήκν 



Παηαλίαο. Δηόηη κε απηέο ηηο ζεκειηώδεηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά έρσ αλαηξαθεί θη 

εγώ από ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ε νπνία κνπ δίδαμε εθηόο από ηα εθόδηα ηεο 

γλώζεο, ηεο κόξθσζεο, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσληθόηεηαο, σο πξώηηζηε 

αμία ηνλ ζεβαζκό ζηνλ άλζξσπν. Καη σο εθ ηνύησλ ε κνξθσηηθή, 

επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή κνπ πνξεία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ, θαη ληώζσ επηπρήο θαζεκεξηλά λα ηνπο θάλσ ππεξήθαλνπο. 

Έλα αθόκα ινηπόλ δεκνζίεπκα - ζθνππίδη ηεο παξαπάλσ θπιιάδαο, ήξζε 

πξόζθαηα λα πξνζηεζεί ζηα αληίζηνηρα ζπθνθαληηθά ζρόιηα, πνπ αθνξνύλ 

άιινπο ζπλαδέιθνπο κνπ δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο θαη ην νπνίν αθνξά ζην 

πξόζσπό κνπ, αλ θαη εθηόο ηεο θσηνγξαθίαο κνπ, ΚΑΘΕ άιιν ζηνηρείν πνπ 

πεξηιακβάλεη είλαη πέξα γηα πέξα ΨΕΥΔΕΣ. Πξνθαλήο ζηόρνο θαη απηνύ ηνπ 

δεκνζηεύκαηνο πνπ κε ζηνρνπνηεί κε ηξόπν άθξσο ζπθνθαληηθό, ςεπδή, 

αλήζηθν θαη θζελό είλαη λα κε πιήμεη, γηαηί απιά «ηόικεζα» λα αζθήζσ 

θξηηηθή ζην «άεξγν» έξγν ηνπ θ. Μάδε, ν νπνίνο, κεηαμύ άιισλ, απνθάζηζε: 

1) Ελ κέζσ θξίζεο, λα απμήζεη ηα δεκνηηθά ηέιε θαη ηα ηέιε ύδξεπζεο, 

επηβαξύλνληαο πξσηνθαλώο δπζκελέζηαηα ςπρνινγηθά θαη νηθνλνκηθά ηνπο 

δεκόηεο. 

2) Να θάλεη κε θαζόινπ δηαπγή ηξόπν πξνζιήςεηο εηδηθώλ ζπλεξγαηώλ. 

3) Να πξάηηεη όισο θαηαρξεζηηθά θαη κε λόκηκα ζε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ζην 

Δεκνηηθό Σπκβνύιην, ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή θαη ηελ Οηθνλνκηθή Υπεξεζία. 

4) Να απνπεηξάηαη όισο ζθαλδαισδώο θαη παξαλόκσο, κε αλεμαθξίβσην θαη 

ζνιό παξαζθήλην, λα επηζηξέςεη ζηνλ Αεξνιηκέλα δεκνηηθά ρξήκαηα, σο 

αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ. 

Αληί ινηπόλ θάπνηνη λα αθνινπζνύλ ηελ επγελή άκηιια, ην έξγν, ηελ ζύκπλνηα 

θαη ηελ ζπλεξγαζία, ηδαληθά ηα νπνία είρα ηελ ηηκή θαη ηελ επηπρία λα βηώζσ 

θαη αληαπνδώζσ ζε όινπο ηνπο άιινπο ζπλδπαζκνύο πνπ είρα πνιηηηθά 

απέλαληί κνπ, πξνηηκνύλ ην βξώκηθν, επαίζρπλην θαη αήζε ηξόπν ηεο 

πνιηηηθήο «επηβίσζήο» ηνπο. Αο γλσξίδνπλ όινη απηνί πνπ αξέζθνληαη ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα «ςνθήζεη ε θαηζίθα ηνπ γείηνλα», αληί λα θξνληίζνπλ κε 

έληηκα κέζα λα «απνθηήζνπλ ηε δηθή ηνπο»... Όηη είκαη θαη ζα παξακείλσ 

παξνύζα γηα λα αθνπγθξάδνκαη θαη λα επηθνηλσλώ ηα ιάζε ηηο δηνίθεζεο 

Μάδε θαζώο θαη γηα λα πξνηείλσ ελαιιαθηηθέο θαη πξνηάζεηο πάληα πξνο ην 

ζπκθέξνλ ησλ ζπλδεκνηώλ κνπ. 

Πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο, όρη κόλν ιόγσ ηεο πξνζσπηθήο κνπ 

ππνρξέσζεο λα ελεκεξώζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο 

αιιά θαη όιν ηνλ θόζκν ηεο Παηαλίαο, όινπο ηνπο θίινπο, πειάηεο θαη 

γλσζηνύο κνπ, πνπ έηπρε λα δηαβάζνπλ ην ζρεηηθό δεκνζίεπκα - ζθνππίδη θαη 

γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη πξνζηαζία όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ πνπ ηπρόλ 

πιήηηνληαη θαηά θαηξνύο από ηελ σο άλσ αήζε «νκάδα», αιιά θαη γηα θάζε 



αλαγλώζηε θαη δεκόηε, ζηνπο νπνίνπο κόλν αξλεηηθή επηξξνή θαη 

παξαπιεξνθόξεζε κπνξνύλ απηέο νη κπζνπιαζίεο θαηά πξνζώπσλ λα 

πξνζθέξνπλ, θαη γηαηί, αληηθεηκεληθά, απηή ε ηαθηηθή ηεο ζθεπσξίαο θαη 

ζπίισζεο είλαη ζθνηαδηζηηθή θαη κόλν ππνδαπιίδεη ηνλ θνηλσληθό βίν. 

Υπό ηε δηθεγνξηθή θαη ηε δεκνηηθή κνπ ηδηόηεηα ζα ζπλερίζσ λα παξίζηακαη 

ζηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ όισλ καο ζηελ αμηνπξέπεηα, ην ήζνο, ηελ 

ειεπζεξία θαη ηνλ ζεβαζκό, αμηνπνηώληαο όζα κέζα ν λόκνο θαη ε αμία ζηνλ 

άλζξσπν κνπ παξέρνπλ, νύησο ώζηε λα βνεζήζσ θη εγώ από ηελ πιεπξά 

κνπ ζηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ βίνπ, έηνηκε αλά πάζα ζηηγκή λα έξζσ ζε 

ξήμε κε νπνηνλδήπνηε ελεξγεί αλήζηθεο κεζόδνπο, πνπ θαιθηδεύνπλ ην 

θνηλσληθό ζύλνιν θαη ππνζθάπηνπλ θάζε ειπίδα γηα ην θαιύηεξν θαη θάζε 

πίζηε ζηνπο αλζξώπνπο πνπ αγσληδόκαζηε γηα ηελ πνηόηεηα θαη εμπγίαλζε 

ηνπ Δήκνπ καο. 

Κιείλνληαο, ζέισ λα ηνλίζσ όηη ληώζσ επηπρήο, πνπ δε ιάζεςα πξηλ δπν 

ρξόληα σο πξνο ηελ επηινγή κνπ ζπλδπαζκνύ γηα λα ζπκκεηάζρσ ζηηο 

δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Δήκνπ Παηαλίαο κε αξρεγό ην Σπύξν Σηάκνπ, ν νπνίνο 

ζαθώο δηαθαηέρεηαη από ην ράξηζκα ηεο εθηίκεζεο θαη ηνπ ζεβαζκνύ ζηνλ 

άλζξσπν. Σε όινπο εκάο, πνπ επηπρώο απνηεινύκε ηελ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ζηελ θνηλσλία καο, νη απξόθιεηεο, αζπλείδεηεο, άλεπ ήζνπο, 

νπζίαο θαη αιεζείαο ύβξεηο θαη αλππόζηαηεο ιαζπνινγίεο, ηειηθώο καο 

γεκίδνπλ πεξηζζόηεξε δηάζεζε, δύλακε θαη πόζν λα ζπλερίζνπκε λα 

αγσληδόκαζηε γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ κέιινληνο όισλ καο.   
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