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Κνηλ.: 1)θ. Κ. Σζηάξα Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο 

2)θ. Γ. Γεξαπεηξίηε Τπνπξγό Δπηθξαηείαο                                                                                

3)θ. Μ. Υξπζνρνίδε Τπνπξγό Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

4)θ. Ν. Υαξδαιηά Τθππνπξγό Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

5)θ. Γξ. Γεκεηξηάδε, Γηεπζπληή Πνιηηηθνύ Γξαθείνπ ηνπ  

Πξσζππνπξγνύ                     

6)Δηζαγγειέα Αξείνπ Πάγνπ                                                                                          

7)Δηζαγγειέα Δθεηώλ Παηξώλ 

 

Θέκα:  Επιστολή Διαμαρτσρίας 

Αξιότιμε κύπιε Ππωθςποςπγέ,  

Γηα ηεο παξνύζεο Δπηζηνιήο καο, επηζπκνύκε λα αο γλσζηνπνηήζνπκε 

ηελ Αγαλάθηεζε θαη ηελ Οξγή ησλ Καηνίθσλ ησλ Οξεηλώλ Κνηλνηήησλ 

ηεο Εαθύλζνπ, γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: 

Από ην 2004 θαη εληεύζελ, έλα ζπλνλζύιεπκα αηξεηώλ, νη νπνίνη 

θαηαρξάζηεθαλ ηα εθαηνκκύξηα θαη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ δαθπλζηλνύ 

ιανύ, παξακέλνπλ αθόκε θαη ζήκεξα, δέθα - νθηώ (18) νιόθιεξα ρξόληα 

κεηά, εθηόο θπιαθήο, θαζώο ηα Γηθαζηήξηα… αλαβάιινληαη ην έλα πίζσ 

από ην άιιν. 

Από ην 2009 θαη εληεύζελ, έλα ηζνύξκν Δγθιεκαηίεο εκπξεζηέο πνπ 

θαηέθαςαλ ηα ρσξηά καο, από άθξε ζε άθξε, παξακέλνπλ αθόκε θαη 

ζήκεξα δώδεθα (12) νιόθιεξα ρξόληα κεηά, εθηόο θπιαθήο, έρνληαο 

όκσο ήδε ραξάμεη αλεμίηεια, ηα όξηα ηνπ πξνο πώιεζηλ νηθνπέδνπ ησλ 

14.500 ζηξεκκάησλ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Ναπάγηνπ Εαθύλζνπ.  

Από ην 2014 θαη εληεύζελ, έλα κπνπθέην από Αεηνλύρεδεο 

θνκπηλαδόξνπο, νη νπνίνη κνίξαδαλ Έλνξθεο Βεβαηώζεηο θαη μεπνύιεζαλ 

ην βηόο θαη ηηο πεξηνπζίεο καο, ζηελ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ PIMANA 



S.A, κε έδξα ηηο Παξζέλεο Νήζνπο, παξακέλνπλ επηά (7) νιόθιεξα 

ρξόληα κεηά, εθηόο ηεο ηζηκπίδαο ηνπ Νόκνπ. 

Παξαθνινπζώληαο, ινηπόλ, κε κεγάιε πξνζνρή θαη αγσλία ηηο 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο γύξσ από ην Οξγαλσκέλν Έγθιεκα ζηε Εάθπλζν, 

επηζπκνύκε λα αο γλσξίζνπκε όηη ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ζηνλ ηόπν 

καο δελ είλαη ηόζν ε πξν εκεξώλ δνινθνλία ηνπ επηρεηξεκαηία, αιιά ε 

θπξηαξρία ηνπ Οξγαλσκέλνπ Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο ζε Όινπο ηνπο 

ζεζκνύο θαη θνξείο ηεο Εαθύλζνπ. Γειαδή, ε θπξηαξρία πάλσ ζηε δσή 

θαη ηα όλεηξά καο. 

Δίλαη πνηέ δπλαηόλ απηνί πνπ έθαγαλ, μέζθηζαλ, μεπνύιεζαλ θαη 

πινύηηζαλ πάλσ ζηηο πιάηεο ηνπ δαθπλζηλνύ ιανύ, λα παξηζηάλνπλ 

ζήκεξα ηνπο ηηκεηέο θαη λα δηεθδηθνύλ ή λα θαηέρνπλ αμηώκαηα; 

Δίλαη πνηέ δπλαηόλ απηνί πνπ γεινηνπνηήζεθαλ κε ηειεζίδηθεο 

δηθαζηηθέο Απνθάζεηο θαη Βνπιεύκαηα ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα, λα 

αο δεηνύλ λα ηνπο θηηάμεηε ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ζην Ναπάγην, ηελ 

νπνία δηαδίδνπλ όηη ήδε έρνπλ βάιεη ζην ρέξη; 

Δίλαη πνηέ δπλαηόλ λα θζάλνπλ ζην ζεκείν λα δπζθεκνύλ έλα νιόθιεξν 

Νεζί, πξνβάιινληαο εηθόλεο θαη βίληεν από αηύρεκα ηνπ 2017, κε ζθνπό 

λα Δθβηάζνπλ ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε λα πξνρσξήζεη ζηε ζύζηαζε 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, κε ζθνπό ηελ παξάδνζε ηεο δαθπλζηλήο γεο 

ζηηο Παξζέλεο Νήζνπο θαη ζην Καηάξ; 

Δίλαη πνηέ δπλαηόλ ε Διιεληθή Κπβέξλεζε θαη ν Πξσζππνπξγόο ηεο 

Υώξαο, λα αλέρνληαη ηέζζεξηο «Κςπίοςρ» από ηε Εάθπλζν, λα 

εμεπηειίδνπλ παγθνζκίσο ηελ παηξίδα καο, γηα ην αηνκηθό ζπκθέξνλ θαη 

ηνλ άλνκν πινπηηζκό ηνπο; 

Ο Τπνπξγόο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε είπε πξνρζέο όηη ην θιεηδί ζηελ 

εμόλησζε ηνπ Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο είλαη λα αθνινπζήζεηε ηα ίρλε 

ηνπ ρξήκαηνο. Κάληε ην επηηέινπο λα ηειεηώλνπκε! 

 

Κάτοικοι Ορεινών Κοινοτήτων Ζακύνθοσ 

 

                                                                                                                               


