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23 Οθηωβρίοσ 2014 

ΔΡΩΣΗΗ 

Προς ηοσς θ.θ. Τποσργούς 

-Οηθολοκηθώλ 

-Γηθαηοζύλες, Γηαθάλεηας θαη Αλζρωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ 

-Νασηηιίας θαη Αηγαίοσ 

Θέκα: Δπί 16 τρόληα, ποιίηες (ο από ηο Ηράθιεηο Κρήηες θ. Αλδρέας Μ.) δεηά 

δηθαζηηθή θρίζε.  

---------------------------------------------------- 

Σελ 1-1-1991 απεβίσζε ζην Ηξάθιεην Κξήηεο ν Γ.Μ. ηνπ Νηθνιάνπ, ν νπνίνο ηελ 1-8-

1981 είρε ζπζηήζεη αθαλή εηαηξεία κεηαθνξώλ κε ηνλ Α. Ν. ηνπ Θενδώξνπ θαη έδξα ην 

Ηξάθιεην Κξήηεο.  

Η παξαπάλσ εηαηξεία δηέζεηε επηά θνξηεγά απηνθίλεηα δεκόζηαο ρξήζεο, ηα νπνία 

δηεθηλνύλην κε ηα πινία ειιεληθήο Αλώλπκεο Ναπηηιηαθήο Εηαηξείαο. Η ζπγθεθξηκέλε 

αθαλήο εηαηξεία ιύζεθε ηελ 10-2-1986.  

Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Γ. Μ. ν αδειθόο ηνπ θαη ζπγθιεξνλόκνο ηνπ θ. Αλδξέαο Μ. 

δηελήξγεζε έιεγρν ησλ ζπλαιιαγώλ ηεο αθαλνύο εηαηξείαο, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ν 

απνβηώζαο αδεξθόο ηνπ θαη ηζρπξίδεηαη όηη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

απηήο ε πξναλαθεξόκελε Αλώλπκε Ναπηηιηαθή Εηαηξεία εηζέπξαμε αρξεσζηήησο πνζό 

δξαρκέο 19.602.729 ή ΕΤΡΩ 57.528,18, όπσο απηό αλαιπηηθά εθηίζεηαη ζηελ από 

10/7/1998 θαη αξηζκό θαηάζεζεο 4012/572/1998 Αγσγή ηνπ ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Ηξαθιείνπ.  

Η αλσηέξσ Αγσγή ζπδεηήζεθε ελώπηνλ ηνπ αξκόδηνπ Δηθαζηεξίνπ, έλα θαη πιένλ έηνο 

από ηελ θαηάζεζή ηεο, ζηηο 22.9.1999 θαη επί απηήο εθδόζεθε ε κε αξηζκό 

36/4012/572/2000 απόθαζε, κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε γηα ηππηθνύο (έιιεηςε 

ελεξγεηηθήο λνκηκνπνίεζεο ηνπ ελάγνληνο) θαη όρη νπζηαζηηθνύο ιόγνπο.  

Σα γεγνλόηα απηά πεξηγξάθνληαη θαη ζην βηβιίν ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θ. Σάθε 

Κσλζηαληηλόπνπινπ κε ηίηιν “Η δηθαηνζύλε ζην ζθακλί” (εθδόζεηο Παξαζθήλην – 

2000). ηελ ππόζεζε απηή αθηεξώλνληαη 20 ζειίδεο, ζηηο νπνίεο ν θ. Αλδξεάο Μ. 

δηαηππώλεη ζνβαξνύο ηζρπξηζκνύο πνπ αθνξνύλ ηόζν ζηελ κε απνθάιπςε ηεο 

αιήζεηαο από ηα Δηθαζηήξηα πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ ππόζεζή ηνπ, όζν θαη ζην 

πεξηερόκελν ησλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ ησλ ηζνινγηζκώλ ηεο Αλώλπκεο Ναπηηιηαθήο 

Εηαηξείαο.  
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Μέρξη ζήκεξα, όπσο όια δείρλνπλ, θακία από ηηο παξαπάλσ θαηαγγειίεο δελ έρεη ηύρεη 

ελδειερνύο δηεξεύλεζεο.  

Με δεδνκέλν όηη ε εθθξεκόηεηα απηή θνξηίδεηαη θπξίσο από ην εζηθό ρξένο ελ δσή  

αδειθνύ έλαληη ζαλόληνο αδειθνύ θαη από ηελ αλάγθε απόδνζεο δηθαηνζύλεο 

Δρωηώληαη οη θ.θ Τποσργοί  

-Οηθολοκηθώλ 

-Γηθαηοζύλες, Γηαθάλεηας θαη Αλζρωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ 

-Νασηηιίας θαη Αηγαίοσ  

Προηίζεληαη λα θηλήζοσλ, έζηω 16 τρόληα κεηά, ηελ αλαγθαία θαη προζήθοσζα 

έρεσλα ζε θάζε θαηεύζσλζε, ώζηε κηα αληηδηθία ποσ εθθρεκεί επί 16 τρόληα λα 

ισζεί από ηης Κραηηθές Τπερεζίες θαη από ηελ Γηθαηοζύλε επί ηες οσζίας θαη ότη 

«γηα ησπηθούς ιόγοσς», γηα λα αποδοζεί δηθαηοζύλε;  

Ο ΔΡΩΣΩΝ ΒΟΤΛΔΤΣΗ 

Θοδωρής Γρίηζας 


