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Προς:
κύριε/κυρία Συμβολαιογράφε

Το 
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.)αντιλαμβανόμενο την ελληνική συμβολαιογραφία ως
υψηλό δημόσιο λειτούργημα, με σκοπό και καθήκον την υπεράσπιση του Δικαίου υπό την πλήρη
έννοιά του, απέστειλε στον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών
Συλλόγων Ελλάδοςεπιστολή για το φλέγον θέμα των πλειστηριασμών.
Με την επιστολή αυτή (που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στην Σ.Ε.Σ.Σ.Ε.
157/24-3-2017) το Ε.ΠΑ.Μ. κάλεσε την Συντονιστική Επιτροπή να κηρύξει αποχή των
συμβολαιογράφων όλης της Χώρας από κάθε είδους πλειστηριασμό, από οποιοδήποτε φορέα
(Τράπεζες, Δημόσιο κλπ) κι αν προέρχονται, οποιοδήποτε και αν είναι το αντικείμενό του, δεδομένου
ότι η διαδικασία αυτή είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και στα χρηστά ήθη, ως καταχρηστική και
παράνομη.
Δυστυχώς όμως, η Συντονιστική Επιτροπήαγνόησε επιδεικτικά την προτροπή αυτή του 
Ε.ΠΑ.Μ.
Όχι μόνο δεν απάντησε, όπως ο στοιχειώδης σεβασμός σε μια δημοκρατική πολιτική παράταξη
απαιτεί, αλλά και στο επόμενο διάστημα χαλάρωσε ακόμα περισσότερο την αποχή των
συμβολαιογράφων από τους πλειστηριασμούς, με τον άκρως παράλογο ισχυρισμό ότι η αποχή ωθεί
πολλούς συμπολίτες μας στο να ….. μην προσπαθούν να πληρώνουν τα χρέη τους (!!!!).

Η απαράδεκτη αυτή στάση της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. ελπίζουμε ότι δεν εκφράζει ούτε χαρακτηρίζει το σύνολο
των συμβολαιογράφων της χώρας. Ειδικά για τους συμβολαιογράφους της περιφέρειας, που η
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σχέση τους με την τοπική κοινωνία στην οποία εδρεύουν και την οποία υπηρετούν είναι άμεση και
όχι «απρόσωπη», είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι δεν είναι δυνατόν να θέλουν να συμμετάσχουν σε
πλειστηριασμούς άδικους, παράνομους και καταστρεπτικούς για την πατρίδα τους και τους
συμπολίτες τους.
Γι’ αυτόν το λόγο, ο Τομέας Ε.ΠΑ.Μ. Ηπείρουαποφάσισε να επικοινωνήσει με κάθε
συμβολαιογράφο του νομού μας προσωπικά και να καλέσει καθέναν από εσάς να τιμήσει το
λειτούργημά του και να προσφέρει τα μέγιστα στην κοινωνία που ανήκει και στην πατρίδα του.
Σας αποστέλλουμε, λοιπόν, συνημμένα την επιστολή του Ε.ΠΑ.Μ., που η Συντονιστική Επιτροπή
«πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων» και σας καλούμε να την εκλάβετε ως παρότρυνση σε εσάς
προσωπικά.
Σας καλούμε να απέχετε από κάθε είδους πλειστηριασμό, από οποιοδήποτε φορέα (Τράπεζες,
Δημόσιο κλπ) κι αν προέρχονται, οποιοδήποτε και αν είναι το αντικείμενό του, δεδομένου ότι η
διαδικασία αυτή είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και στα χρηστά ήθη, ως καταχρηστική και παράνομη.
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στον πατριωτικό και δίκαιο αγώνα για την Ελευθερία και την
Αξιοπρέπεια της Ελλάδας και των συμπολιτών μας.

Τ.Ο Ε.ΠΑ.Μ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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