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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Τίτλος : 
Ο ΙΣΑ πέτυχε την εξαίρεση των ιατρών από το πεδίο εφαρμογής 
της αγορανομικής διάταξης για την υποχρεωτική ανάρτηση 
πινακίδας περι αποδείξεων 

 
Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 
 

 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.ch/2013/02/blog-
post_6.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+
Medispin+(MEDISPIN) 
 
 
Έπειτα από άμεση παρέμβαση του ΙΣΑ αναφορικά με την εξαίρεση των ιατρών από 
το πεδίο εφαρμογής της με αριθμ. Α2-1145/2012(ΦΕΚ Β΄3313/2012) Αγορανομικής 
Διάταξης, δυνάμει της οποίας οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οφείλουν να 
αναρτούν σε εμφανές σημείο πινακίδα αναφορικά με την μη υποχρέωση του 
καταναλωτή να καταβάλει το αντίτιμο εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό 
στοιχείο, κοινοποιήθηκε σήμερα στον ΙΣΑ η υπ΄αριθμ πρωτ. A4-17/28.01.2013 
επιστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, με την οποία διευκρινίζεται ότι οι γιατροί ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ στην εν 
λόγω διάταξη. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται υποχρέωση από πλευράς τους 
ανάρτησης της σχετικής πινακίδας στα ιατρεία τους. 
 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
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Ο ΙΣΑ θα στέκεται αρωγός στα μέλη του και θα συνεχίσει να μεριμνά για τα δίκαια 
αιτήματα τους, δίνοντας άμεσες λύσεις. 
 
Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α . 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 
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Τίτλος : 

Χειροπέδες και αυτόφωρο για όσους δεν πληρώνουν ΙΚΑ 

 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.ch/ 

 

Δημοσίευμα : 

http://medispin.blogspot.ch/2013/02/blog-

post_6167.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN) 

 

 
Αντιμέτωποι με χειροπέδες και αυτόφωρο είναι οι επιχειρηματίες και υπεύθυνοι 
διοικήσεων εταιρειών που δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ, αφού η 
διοίκηση του Ταμείου θέτει σε ισχύ το νόμο για τη μη καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών. 
 
Συγκεκριμένα το αδίκημα είναι αυτόφωρο και θεσπίζεται η ποινική ευθύνη εκ της μη 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών - εργοδοτικών και εργατικών, προκειμένου δε 
περί των τελευταίων και εκ της μη αποδόσεως αυτών - προς τους εις το υπουργείο 
Εργασίας (ήδη και Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας) υπαγομένους Οργανισμούς 
Κοινωνικής Ασφαλίσεως κ.λπ., μεταξύ των οποίων και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον αυτές 
υπερβαίνουν από της ισχύος του άρθρου 30 του Ν. 3904/2010 (ΦΕΚ 
Α'/218/23.10.2010), το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 ευρώ) και δέκα 
χιλιάδων ευρώ (10.000,00 ευρώ) αντιστοίχως. 
 
Τα προβλεπόμενα εις βαθμό πλημμελήματος ιδιώνυμα αδικήματα, διωκόμενα 
αυτεπαγγέλτως, είναι γνήσια εγκλήματα παραλείψεως, συντελούμενα διά της 
παραλείψεως της εμπροθέσμου καταβολής (ή αποδόσεως) των εισφορών. 
 
Θεσπίζεται ως διαρκές και επομένως ως συνεχές αυτόφωρο το αδίκημα των παρ. 1 
και 2 για όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων 
ευρώ (150.000,00 ευρώ), με χρόνο τελέσεως του αδικήματος το χρονικό διάστημα 
από την παρέλευση του μηνός από τότε που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν 
απαιτητές μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντιστοίχου με το 1/3 της προθεσμίας 
παραγραφής (η οποία είναι πενταετής λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα 
αυτού). 
 
Κατά συνέπεια, προκύπτουν τα εξής: 
 
Στοιχειοθέτηση του αυτόφωρου αδικήματος της εισφοροδιαφυγής: 
 

http://medispin.blogspot.ch/
http://medispin.blogspot.ch/2013/02/blog-post_6167.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.ch/2013/02/blog-post_6167.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
http://medispin.blogspot.ch/2013/02/blog-post_6167.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)


 

[4] 
 

Απαιτείται αφενός μεν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 30 του Ν. 
3904/2010 (ΦΕΚ Α'/218/23.10.2010) για την εφαρμογή των παραγράφων 1 & 2 του 
άρθρου 1 του α.ν. 86/1967, αφετέρου δε το συνολικό ποσό της εκδοθείσης Πράξης 
Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ 
(150.000,00 ευρώ). 
 
Χρόνος τέλεσης του αυτόφωρου αδικήματος της εισφοροδιαφυγής: 
 
Το χρονικό διάστημα 20 μηνών που αρχίζει μετά την πάροδο μηνός από τότε που οι 
ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές (5 έτη x 1/3 = 20 μήνες). 
Χρόνος παραγραφής του αυτόφωρου αδικήματος της εισφοροδιαφυγής: 
 
Η παραγραφή συμπληρώνεται μετά πέντε έτη από τη λήξη του χρόνου τέλεσης 
αυτού (ήτοι από την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 20 μηνών). 
 
Σημειώνεται ότι τα αδικήματα που τελέστηκαν μέχρι την ημερομηνία ισχύος του 
νέου νόμου (2.2.2012) είναι στιγμιαία, με χρόνο τέλεσης αυτών την πάροδο μηνός 
από τότε που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές και η παραγραφή 
τους συμπληρώνεται μετά την πάροδο πέντε ετών από την τέλεσή τους. 
 
Περαιτέρω, με το δεύτερο εδάφιο της ιδίας παραγράφου (6), όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει με την παρ. 8 του τρίτου άρθρου του Νόμου 4087/2012 (ΦΕΚ 
Α'/196/16.10.2012), ορίζεται ρητώς η διαδικασία ενάρξεως της ποινικής διώξεως, 
συνίσταται δε αυτή εις την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στην αρμόδια 
εισαγγελική αρχή, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικώς από πίνακα των οφειλομένων 
ασφαλιστικών εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους προσθέτων τελών 
ή προσαυξήσεων. 
 
Διαδικασία έκδοσης μηνυτήριων αναφορών από τα τμήματα ποινικής δίωξης 
 
Ως προς τη διαδικασία έκδοσης και παρακολούθησης των μηνυτήριων αναφορών 
από τα τμήματα ποινικής δίωξης εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο με αριθμ. πρωτ. 
Γ99/1/14/25.1.2011 Γενικό Εγγραφο "Ποινική Δίωξη - Νέες Διαδικασίες έκδοσης και 
παρακολούθησης των μηνύσεων" της Δ/νσης Ασφάλισης - Εσόδων της Διοίκησης 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
 
ΙΚΑ: Οι ευθύνες για εργοδοτικές εισφορές 
 
Επιπλέον, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, μέσω διαφορετικής λογισμικής εφαρμογής 
στο Πληροφοριακό Σύστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΟΠΣ-ΙΚΑ), η έκδοση των μηνυτήριων 
αναφορών για τις οποίες θα ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία δίωξης, 
δημιουργείται νέα ροή στον ρόλο "Ποινική Δίωξη" με τίτλο "Ροή Δημιουργίας 
Μηνύσεων - Διαδικασία Αυτοφώρου". 
 
Κατά τη διαδικασία έκδοσης μηνυτήριας αναφοράς με την αυτόφωρη διαδικασία 
πραγματοποιούνται οι παρακάτω έλεγχοι: 
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Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικές) που βαρύνουν τον υπόχρεο 
εργοδότη να υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 ευρώ) και/ή το ποσό 
των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που παρακρατούνται να υπερβαίνει 
τις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 ευρώ) και το συνολικό ποσό αυτών να υπερβαίνει 
τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 ευρώ). 
 
Η Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) δεν έχει εξοφληθεί. 
 
Το Μητρώο Εργοδότη να είναι ενημερωμένο ως προς τους υπευθύνους. 
 
Ο εργοδότης να μην ανήκει στην κατηγορία που δεν μηνύεται βάσει νομικής 
μορφής. 
 
Οι οφειλές για τις οποίες συντάσσεται μήνυση να ανάγονται στο εντός του χρονικού 
διαστήματος των 20 μηνών από τότε που κατέστησαν απαιτητές. 
Η εκδιδόμενη μηνυτήρια αναφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα των 
οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους 
πρόσθετων τελών ή προσαυξήσεων. 
Ηθικοί αυτουργοί του αδικήματος της εισφοροδιαφυγής στα νομικά πρόσωπα 
 
Με το άρθρο 25 παρ. 1 του Νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ Α'/89) ορίζονται πλέον ρητά τα 
φυσικά πρόσωπα που διώκονται ως αυτουργοί των αδικημάτων του άρθρου 1 του 
Α.Ν. 86/1967 (Α'/136) για οφειλές των νομικών προσώπων, στα οποία ασκούν τη 
διοίκηση ή διαχείριση». 
 
Μη καταβολή και απόδοση: Χρηματικά όρια για την ευθύνη 
 
Με το άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) του Α.Ν. 86/1967 (Α'/136) θεσπίζεται η ποινική ευθύνη 
εκ της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών - εργοδοτικών και εργατικών, 
προκειμένου δε περί των τελευταίων και εκ της μη αποδόσεως αυτών εφόσον αυτές 
υπερβαίνουν από της ισχύος του άρθρου 30 του Ν. 3904/2010 (ΦΕΚ 
Α'/218/23.10.2010), το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 ευρώ) και δέκα 
χιλιάδων ευρώ (10.000,00 ευρώ) αντιστοίχως. 
 
Αυτόφωρη διαδικασία: Δημιουργία μηνύσεων και λογισμική εφαρμογή 
 
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί, μέσω διαφορετικής λογισμικής εφαρμογής στο 
Πληροφοριακό Σύστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΟΠΣ-ΙΚΑ), η έκδοση των μηνυτήριων 
αναφορών για τις οποίες θα ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία δίωξης 
δημιουργείται νέα ροή στο ρόλο «Ποινική Δίωξη» με τίτλο «Ροή Δημιουργίας 
Μηνύσεων - Διαδικασία Αυτοφώρου». Κατά τη διαδικασία έκδοσης Μηνυτήριας 
Αναφοράς με την αυτόφωρη διαδικασία πραγματοποιούνται συγκεκριμένοι έλεγχοι. 
 
Για την εισφοροδιαφυγή: Στοιχειοθέτηση του αυτόφωρου αδικήματος και 
προϋποθέσεις 
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Απαιτείται αφενός μεν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 30 του Ν. 
3904/2010 (ΦΕΚ Α '/218/23.10.2010) για την εφαρμογή των παραγράφων 1 &2 του 
άρθρου 1 του α.ν.86/1967, αφετέου δε το συνολικό ποσό της εκδοθείσης Πράξης 
Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ 
(150.000,00 ευρώ). 
 
Χρόνος τέλεσης: Το χρονικό διάστημα 20 μηνών που αρχίζει μετά την πάροδο μηνός 
από τότε που κατέστησαν απαιτητές. 
 
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 
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Τίτλος : 

Πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ! Πότε θα δούνε το χρώμα του 

χρήματος κλινικές και διαγνωστικά 

 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.ch/ 

 

Δημοσίευμα : 

http://medispin.blogspot.ch/2013/02/blog-

post_3870.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fee

d:+Medispin+(MEDISPIN) 

 
 
Το χέρι στην τσέπη φαίνεται πως αποφάσισε να βάλει η κυβέρνηση όχι βέβαια για 
όλα τα χρέη του ΕΟΠΥΥ αλλά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του 2012. Πότε 
θα πληρωθούν οι ενδιαφερόμενοι 
 
Στην εκκαθάριση των χρεών και οριστικοποίηση των ποσών προχωρά ο ΕΟΠΥΥ ώστε 
να αποπληρώσει άμεσα τα χρέη σε κλινικές και διαγνωστικά κέντρα. Ειδικότερα ο 
Οργανισμός θα προβεί σε εκκαθάριση και οριστικοποίηση δαπανών για τον μήνα 
Αύγουστο 2012 μέχρι την Παρασκευή 08/02/2013 για τις κλινικές και τα διαγνωστικά 
κέντρα και αναμένεται να προχωρήσει στην πληρωμή τους την επόμενη εβδομάδα, 
όπως ανακοίνωσε η διοίκηση. 
Βέβαια πρόκειται για μικρό ποσό δεδομένου ότι τον Αύγουστο η κίνηση των 
ασθενών σε κλινικές και διαγνωστικά κέντρα είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Για τα 
παλαιά χρέη οι φορείς είναι ακόμη σε αναμονή... 
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Τίτλος : 

Άρχισε το ξήλωμα του ΕΣΥ! Κλείνουν και άλλες μονάδες  
 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.ch/ 

 

Δημοσίευμα : 
 
http://medispin.blogspot.ch/2013/02/blog-
post_1783.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fee
d:+Medispin+(MEDISPIN) 
 
 
Τελικώς η κυβέρνηση το είπε και το έκανε: σταδιακά θα κλείσει μονάδες , κλινικές 
αλλά από ότι φαίνεται και ολόκληρα νοσοκομεία προκειμένου να υλοποιήσει το 
πρόγραμμα της τρόικας και να εξοικονομήσει πόρους. Τι θα γίνει με τους ασθενείς, 
είναι μάλλον άλλου παπά Ευαγγέλιο  
Διαβάστε στο iatropedia.gr που μπαίνει τώρα λουκέτο 
 
Σειρά για λουκέτα έχουν τώρα τα νοσοκομεία και οι κλινικές της 1ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας του ΕΣΥ καθώς ήδη η ηγεσία του υπουργείου υγείας και ο υπουργός 
Ανδρέας Λυκουρέντζος προχωρούν σε κλείσιμο της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του 
Παραρτήματος της Πολυκλινικής (πρώην 3ο Θεραπευτήριο Ι.Κ.Α). Ειδικότερα όπως 
ανακοινώθηκε ενοποιείται η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Παραρτήματος της 
Πολυκλινικής (πρώην 3ο Θεραπευτήριο Ι.Κ.Α), με την αντίστοιχη μονάδα του Γ.Ν.Α 
«Ευαγγελισμός» «ο εκσυγχρονισμός της οποίας ολοκληρώνεται στο τέλος 
Φεβρουαρίου» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.  
Τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι; Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδος 
Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) του Παραρτήματος θα στελεχώσει την αντίστοιχη 
μονάδα του Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς», η οποία πλέον τίθεται σε λειτουργία.  
 
Το λοιπό προσωπικό, ο εξοπλισμός και οι λοιπές κλινικές και τμήματα του 
Παραρτήματος της Πολυκλινικής ενσωματώνονται στις υπηρεσίες του ενιαίου 
μηχανισμού «Ευαγγελισμός- Οφθαλμιατρείο – Πολυκλινική» ή μεταφέρονται σε 
φορείς της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής. 
 
Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Υγείας με την ενοποίηση αυτή επιτυγχάνεται 
εξοικονόμηση πόρων ύψους 249.600 € ετησίως, τουλάχιστον, από τη διακοπή 
καταβολής μισθώματος για το κτίριο του Παραρτήματος της Πολυκλινικής, επί της 
οδού Καποδιστρίου 4. 
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Τίτλος : 

Ανοιχτή επιστολή στον Υπουργό Υγείας για το 

νοσοκομείο Βόλου 

 

Μέσο :  

http://rizopoulospost.com/ 

 

Δημοσίευμα : 

http://rizopoulospost.com/anoixti-epistoli-ston-ypourgo-ygeias-gia-to-nosokomeio-

volou/#axzz2KBVyeUBA  

 

Γράφει η Σοφία Κρανά 

Θα ήθελα να σας εκφράσω τους προβληματισμούς και τις σκέψεις μου σχετικά με το 

νοσοκομείο του Βόλου.Για άλλη μια φορά, διαπιστώνουμε ως πολίτες αυτής της 

χώρας, ότι υπερισχύει ο λόγος των πολιτικών. Γιατί; Επειδή εκπροσωπούν τον λαό; 

Είναι βέβαιο πως ο λαός συμφωνεί πάντα μαζί τους; Οι κκ βουλευτές του νομού 

Μαγνησίας, που θέλησαν να υπερασπιστούν τα συμφέροντα ορισμένων 

αντιδρώντων προς την διοίκηση, δεν θυμάμαι να ενδιαφέρθηκαν ποτέ για τα 

ελλείμματα που παρήγαγε τόσα χρόνια το νοσοκομείο, ούτε για τις δυσλειτουργίες 

που παρουσίαζε υπό το καθεστώς άλλων διοικήσεων. Tότε ήταν όλα καλά; Απλά δεν 

τους ενδιέφερε. Φυσικό είναι να πιέζουν τώρα, γιατί με αυτόν τον τρόπο, ίσως και 

να θέλουν να ικανοποιήσουν τις δυσαρεστημένες μερίδες(καθοδηγούμενες 

συνήθως), προκειμένου να εξασφαλίσουν την επανεκλογή τους. 

Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σκεφθώ διαφορετικά, γιατί τόσα χρόνια τα κακώς 

κείμενα δεν τους ενοχλούσαν καθόλου, κι όμως ήταν πολλά. Δεν τους είδα να 

πρωτοστατούν σε αγώνες, ούτε οι ίδιοι, ούτε οι υπερασπιζόμενες από αυτούς 

μερίδες, οι οποίες σήμερα ενδιαφέρονται για την υγεία των πολιτών και την εύρυθμη 

λειτουργία του νοσοκομείου. 

http://rizopoulospost.com/
http://rizopoulospost.com/anoixti-epistoli-ston-ypourgo-ygeias-gia-to-nosokomeio-volou/#axzz2KBVyeUBA
http://rizopoulospost.com/anoixti-epistoli-ston-ypourgo-ygeias-gia-to-nosokomeio-volou/#axzz2KBVyeUBA
http://www.volos-hospital.gr/
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Τότε, δεν είχαν λόγο να το κάνουν! Δεν είχαν θιγεί τα μικροσυμφέροντά τους, αυτά 

δηλαδή που εξασφάλιζαν την προσωπική τους ευημερία, αδιαφορώντας για το ποιός 

επιβαρύνεται. Τώρα εμφανίζονται ως ευαίσθητοι, στο μέλλον, θα γίνουν και 

ελεήμονες. Κι έτσι, όλα θα αποκτήσουν και πάλι φιλάνθρωπο μανδύα, αυτό που 

θέλει ο «αγαθός» λαός, προκειμένου να είναι ικανοποιημένος χωρίς να απαιτεί. Ποιόν 

πείθουν; 

Θεώρησα υποχρέωσή μου, να εκφράσω τις σκέψεις μου, έχοντας βιωματικές 

εμπειρίες από το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Η τελευταία ήταν πριν από λίγο καιρό, 

όπου ως οικογένεια, αντιμετωπίσαμε την ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ και την ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

ορισμένων από το προσωπικό. Κάποιος δε από αυτούς, σήμερα πρωτοστατεί ενάντια 

στη διοίκηση, αλλά με βεβαιότητα σας γράφω, ότι τότε, είχε ξεχάσει τον όρκο του 

Ιπποκράτη. Ο κ. διοικητής, όταν απευθυνθήκαμε, ενδιαφέρθηκε προσωπικά και τον 

ευχαριστούμε θερμά. 

Εναντιώνομαι και θυμώνω πως με ένα δελτίο τύπου, παύτηκε η προσπάθεια και ο 

αγώνας του και μάλιστα αζημίως. Δηλαδή ωφελήθηκε ο ελληνικός λαός από αυτό; 

Ιδιαίτερα από το αζημίως; Αυτός δηλαδή που δημιούργησε το πλεόνασμα και την 

αυτοτέλεια του νοσοκομείου, οδηγείται στην έξοδο με αυτό τον τρόπο; Αυτοί που 

δημιούργησαν τα ελλείμματα; Αυτοί, βρίσκουν θερμούς υπερασπιστές μέσα στη 

Βουλή! Ο λόγος τους έχει πειθώ και βαπτίζεται λόγος καθαρός! Η μία πλευρά έχει 

δίκιο εκ προοιμίου! Η άλλη όχι; 

Το βέβαιο είναι πως μια τέτοια κατάσταση μας έδωσε να καταλάβουμε την βαρύτητα 

της ψήφου μας. Ελπίζω πως το συλλογικό συμφέρον, θα επικρατήσει των ατομικών, 

ειδάλλως μας αξίζει αυτό που βιώνουμε σήμερα, ως φυσική απόρροια κρίσης αξιών. 

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε. 

Νέα Σμύρνη 

Αθήνα 


