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Πνάγμαηη έπεη επηθνμηεζεί ε ηάζε μηιώκηαξ γηα ηηξ δηαθεμηζηηθέξ πηκαθίδεξ
κα ακαθένεηαη ζοπκά - αθόμα θαη ζηε Βμοιή - όηη «κόμμη οπάνπμοκ, αιιά δεκ
εθανμόδμκηαη». Η δηθή μμο εθδμπή, ακαθύπημοζα από ηε μηθνή μμο πείνα ζημ
πώνμ, είκαη ε ελήξ «κόμμη οπάνπμοκ, άιια δεκ μπμνμύκ κα εθανμμζημύκ ζηεκ
Ειιάδα». Καη ελεγμύμαη: ζε έκα ήδε δαηδαιώδεξ κμμμζεηηθό πιαίζημ με ημ κ.
2946/2001, πενί ηεξ οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ ημ κ. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) θαη ημ κ.
13371/83 (Γ.Ο.Κ.) κα δηαγςκίδμκηαη πμημξ ζα εθανμμζηεί ακά πενίπηςζε, με
ηηξ πενηζζόηενεξ ηςκ ακαθοραζώκ πενηπηώζεςκ κα απαηημύκ ηεκ εθανμμγή
δηαηάλεςκ θαη ηςκ 3 ακςηένς κόμςκ από θμηκμύ, ένπμκηαη κα πνμζηεζμύκ
θαη μη απμθάζεηξ 168 θαη 169/2010, μη μπμίεξ μύηε ιίγμ μύηε πμιύ
απαγμνεύμοκ ζοιιήβδεκ ηε δηεκένγεηα οπαίζνηαξ δηαθήμηζεξ ζηεκ ειιεκηθή
επηθνάηεηα ογθεθνημέκα όπη πηκαθίδεξ ζηα πεδμδνόμηα όπη ζηηξ κεζίδεξ όπη
ζηηξ δηαζηαονώζεηξ όπη θαηά μήθμξ ηςκ εζκηθώκ θαη επανπηαθώκ μδώκ, όπη
ζηα θακάνηα Σόηε όμςξ πμύ; Πμοζεκά; Μάιιμκ καη. Πόζμ όμςξ αζώμ είκαη
ημ πμοζεκά ζημ μπμίμ θαηαιήγμομε; Πόζμ εύθμια μπμνεί κα θαηαπκηγεί έκα
ζοκηαγμαηηθά πνμβιεπόμεκμ δηθαίςμα αοηό ηεξ ειεοζενίαξ ηεξ δηαθήμηζεξ
ςξ εηδηθόηενεξ έθθακζεξ ηεξ μηθμκμμηθήξ ειεοζενίαξ Πόζμ δύζθμιμ είκαη
ηειηθά α εμπιεθόμεκμη θμνείξ κα παναδεηγμαηηζημύκ από όιεξ ηηξ
μεγαιμοπόιεηξ ημο θόζμμο, όπμο οπαίζνηα δηαθήμηζε - ζε ειεγπόμεκε βέβαηα
θαηάζηαζε - οπάνπεη, θαη κα μαξ δώζμοκ έκα κέμ κόμμ, με δοκαηόηεηα
πναγμαηηθήξ εθανμμγήξ ημο ζηηξ ειιεκηθέξ πόιεηξ. Όζμ ακηί απακηήζεςκ ζηα
ακςηένς ενςηήμαηα εηζπνάηημομε ζηςπή, ηόζμ μπμνμύμε - ζηςπενά - κα
ακανςηηόμαζηε ακ όιμξ αοηόξ μ «ακέκδμημξ» αγώκαξ θαηά ηεξ οπαίζνηαξ
δηαθήμηζεξ ελοπενεηεί θαη άιιεξ ζθμπημόηεηεξ θαη ζομθένμκηα...
ΤΓ: Καηαιεθηηθά, ακανςηηέμαη: θαμία από όιεξ αοηέξ ηηξ εομεγέζεηξ
θςηεηκέξ επηθνεμάμεκεξ πάκς από θεθάιηα ακοπμρίαζηςκ πεδώκ πηκαθίδεξ
δεκ είκαη επηθίκδοκε θαη πνμζβιεηηθή γηα ηεκ αηζζεηηθή μαξ Μόκμ μη
εμπμνηθέξ δηαθεμίζεηξ ζομποθκώκμοκ όιεξ ηηξ πιεγέξ ημο θαναώ;
ΠΤΡΟ ΥΡΙΣΟΦΟΡΙΔΗ
Δηθεγόνμξ – ογγναθέαξ

