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Ãëõöáä éþ ôçòÃëõöáä éþ ôçò

ìå ..... 
ôá ìÜôéá Ç ÃëõöÜäá Ý÷åé ôï äéêü ôçò ÂïõëåõôÞ 

óôçñßæåé ÌéëôéÜäç Âáñâéôóéþôç!

ÓôáèåñÜ Ìáæß

ÂÏÕËÅÕÔÇÓ Â’ ÁÈÇÍÙÍ ÍÅÁ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ

ÌéëôéÜäçò 
Âáñâéôóéþôçò

Æçôþ ôçí óôÞñéîç óáò 
ãéá íá ðåôý÷ïõìå 
áõôü ðïõ ç ðáôñßäá ìáò
áîßæåé. 
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Sirocco’s ðáñáëßá ÃëõöÜäáò. 
Óôçí íÝ á Ìïõ óé êÞ óêç íÞ ôçò Ãëõ öÜ äáò óå ôé ìÝò êñß óçò
ìå ìï íá äé êÞ èÝ á óôç èÜ ëáó óá, å îáé ñå ôé êü service êáé
æù íôá íÞ ìïõ óé êÞ. Ôçí Ðá ñá óêåõ Þ 11Ìá ú ïõ ìå ëá ú êÜ
ñå ìðÝ ôé êá á ðü ôçí ËÝ íá ÌÞ ëéïõ. Ôï ÓÜâ âá ôï 12 Ìá À ïõ
ìå ôïí ÃéÜí íç Ìé ÷á Þë ôçí Ìáß ñç Á èá íá óß ïõ êáé ôïí
Óðý ñï Äá ñé âÜ êç. 
Ôï ðñü ãñáì ìá áñ ÷ß æåé óôéò 22:00 
Ôçí Êõ ñéá êÞ 13 Ìá À ïõ ðéÜ íï ôñá ãïý äé á ðü ôçí Ñïý ëá
Ðñï óù ðÜ ñç Ôï ðñü ãñáì ìá áñ ÷ß æåé  20:00. 
Ãéá êñá ôÞ óåéò: 2108942403
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Êõ ñß åò - ïé äç ìï ôé êïß óýì âïõ ëïé ôçò
óõ ìðï ëß ôåõ óçò. "Á ÖÕ ÐÍÉ ÓÔÅÉ -

ÔÅ" êáé âÜë ôå å ðé ôÝ ëïõò öñÝ íï óå áõ -
ôÞí ôçí "á ìáñ ôù ëÞ óõí äéïß êç óç". Óå âá -
óôåß ôå ôïõò äç ìü ôåò ðïõ óáò å ìðé óôåõ -
ôÞ êá íå êáé ðñï óôá ôÝø ôå ôçí ôé ìÞ êáé
ôçí á îéï ðñÝ ðåéá óáò. 
"Ïé êáé ñïß ïõ ìå íå ôïß", ãé áõ ôü êÜ íå ôå
ôçí áõ ôï êñé ôé êÞ óáò ü óï åß íáé á êü ìá
êáé ñüò ãéá ôß á ëß ìï íï óå å óÜò. 
Ïé ðï ëß ôåò ðá ñá êï ëïõ èïýí õ ðï øéá -
óìÝ íïé, ôü óï ðïõ áý ñéï äåí èá ìðï ñåß -
ôå íá ôïõò ðåß ôå ôï "ðïß ç ìá" óáò ãéá ôß
äåí èá óáò ðé óôåý åé êá íåßò. 
Äåí èá óáò ôï å ðé ôñÝ øïõ ìå Üë ëù óôå íá
ðá ñïõ óéá óôåß ôå êáé ðÜ ëé, ùò ïé "ìå ôá -
íï ïý óåò Ìá ãäá ëç íÝò".
Êõ ñß åò - ïé äç ìï ôé êïß óýì âïõ ëïé ôï ðï -
ëé ôé êü ìå ôå ù ñï ëï ãé êü äåë ôß ï ôçò ðü ëçò

ðñï âëÝ ðåé ü ôé ïé åë ðß äåò å ðá íå êëï ãÞò
ãéá ôïí ê. Êüê êï ñç êáé ôçí "ðá ñÝ á" ôïõ
Ý ÷ïõí ðëÝ ïí å îá íå ìé óôåß. Ç Þô ôá ôïõ ê.
Êüê êï ñç ìå ôÜ êáé ôçí ÷á ìÝ íç õ ðü èå óç
ôïõ íå êñï ôá öåß ïõ åß íáé ðëÝ ïí äéá -
ãñáì ìÝ íç êáé á íá ðü öåõ êôç, á ðü äé êÜ
ôïõ ëÜ èç êáé ðá ñá ëÞ øåéò. Ðïë ëïß áð'
áõ ôïýò ðïõ ôïí óôÞ ñé îáí áé óèÜ íï íôáé
á ðï êáñ äéù ìÝ íïé êáé á ðï ãï ç ôåõ ìÝ íïé.  
Ôï äß äõ ìï ôçò óõì öï ñÜò (ìíç ìü íéï -
íå êñï ôá öåß ï - ïé êü ðå äá ê.á) á ðü ü ôé á -
ðï äåé êíý å ôáé ãéá ôçí Ãëõ öÜ äá, Ëáí -
äñÜ êç -  Êüê êï ñç, äåí èá ðñÝ ðåé íá
óõ ìðá ñá óý ñåé êáé å óÜò óôïí äñü ìï
ôïí á ãý ñé óôï. 
Ç Ãëõ öÜ äá Ý ÷åé á íÜ ãêç á ðü íÝ åò ðñï -
ôÜ óåéò ìü íï ðïõ ç ðñï óöï ñÜ óôá êïé íÜ
ðñÝ ðåé íá äéÝ ðå ôáé á ðü á êå ñáéü ôç ôá,
ç èé êÞ, å êôß ìç óç åé ëé êñß íåéá êáé ðíåý ìá
á íé äéï ôÝ ëåéáò. Êõ ñß åò - ïé äç ìï ôé êïß
óýì âïõ ëïé óôá èåß ôå óôï ý øïò ôùí ðå ñé -
óôÜ óå ùí äåß ôå ôçí ù ìÞ ðñáã ìá ôé êü ôç -
ôá, å ëÝã îå ôå ôçí ðï ëé ôé êÞ ôïõ äç ìÜñ -
÷ïõ, á öïõ ãêñá óôåß ôå ôçí óõ íåß äç óç
óáò êé áí ðñáã ìá ôé êÜ á íÞ êå ôå óôçí êá -
ôç ãï ñß á ôùí áí èñþ ðùí ðïõ èÝ ëïõí íá

ðñï óöÝ ñïõí óôá êïé íÜ ìå á íé äéï ôÝ -
ëåéá, âñåß ôå ôá øõ ÷é êÜ á ðï èÝ ìá ôá, ïñ -
èþ óôå á íÜ óôç ìá, å ðé äåßî ôå ìðÝ óá êáé
öé ëü ôé ìï êáé á ðï âé âá óôåß ôå á ìÝ óùò á -
ðü ôï "åî ðñÝò ôçò íôñï ðÞò" (ìíç ìü íéï,
ïé êü ðå äá, ê.á).
Ç "á ìáñ ôù ëÞ" óõí äéïß êç óç Ëáí äñÜ êç
- Êüê êï ñç ü íåé äïò  óôá ìÜ ôéá ôùí ðñï -
äï ìÝ íùí óõ ìðï ëé ôþí ìáò, áë ëÜ êáé
ðïë ëþí õ ãéþò óêå ðôü ìå íùí ìå ëþí ôçò
ðá ñÜ ôá îçò "Äõ íá ôÞ Ãëõ öÜ äá", á ðÝ ôõ -
÷å ðá ôá ãù äþò êáé á ðï ãï Þ ôåõ óå ðïë -
ëïýò ðïõ äõ óôõ ÷þò Üë ëá ðå ñß ìå íáí êáé
Üë ëá âëÝ ðïõí, ðëçí öõ óé êÜ å îáé ñÝ óå -
ùí ðïõ îå ÷ù ñß æïõí ãéá ôß å íþ ðñéí ëß ãï
âñé óêü íôïõ óáí á ðÝ íá íôé êáé ôïí Ý âñé -
æáí, óÞ ìå ñá âï ëå ìÝ íïé ãáñ, á ðï ëáì âÜ -
íïõí ðå ñß ï ðôåò èÝ óåéò, á îéþ ìá ôá êáé
ðß íïõí íå ñü óôï ü íï ìá ôïõ. 
Êõ ñß åò - ïé äç ìï ôé êïß óýì âïõ ëïé, ôïë -
ìÞ óôå ìå åé ëé êñß íåéá íá äåß ôå ü ëá ü óá
Ý ÷ïõí óõì âåß ìÝ ÷ñé óÞ ìå ñá êáé á íá ñù -
ôç èåß ôå: "Á îß æåé Ü ñá ãå ìéá ôÝ ôïéá å íá -
ó÷ü ëç óç óáò ìå ôá êïé íÜ"; 
ÌÞ ðùò Þñ èå ç þ ñá íá ðåß ôå Ý íá "Ï ×É"
óôïí óá ôñá ðé óìü ôçí á ëá æï íåß á, ôéò

äéþ îåéò êáé ôéò Óôá ìïõ ëï - êï ëÜ äé êåò
óõ ìðå ñé öï ñÝò; 
×èåò Þ ôáí ï Íé êç öü ñïò Ôóá ñïý ÷áò.
Áý ñéï å óåßò. 
ÌÞ ðùò Þñ èå ç þ ñá íá îïñ êß óεôå ïé ß -
äéïé ôéò óêï ôåé íÝò äõ íÜ ìåéò ôïõ êá êïý
þ óôå íá äï èåß Ý íá ôÝ ëïò óôéò "óá ôá íé -
êÝò óõ ìðôþ óåéò" êáé óôá ÷ïý ãéá ôïõ
äéá âü ëïõ ðïõ êá ôÜ êáé ñïýò óôñÝ öå ôáé
å íÜ íôéá ôùí ðï ëé ôþí êáé ï ñé óìÝ íùí äç -
ìï ôé êþí óõì âïý ëùí ðïõ ôüë ìç óáí íá
Ý ÷ïõí á íôß èå ôç Ü ðï øç; "Íá èõ ìÜ óôå
ðÜ íôá ü ôé ôï êá êü êõ ñéáñ ÷åß ü ôáí ïé
êá ëïß äåí êÜ íïõí êÜ ôé".
ÌÞ ðùò Þñ èå ç þ ñá íá øç öß æå ôå ðñþ ôá
ìå ãíþ ìï íá ôï óõì öÝ ñïí ôïõ äç ìü ôç,
(Üë ëù óôå ãéá áõ ôü óáò å ìðé óôåý ôç êáí)
ôçí á îéï ðñÝ ðåéá óáò êáé íá ìçí õ ðï -
ôÜó óå óôå óôï ðñü ó÷ç ìá ôçò ðá ñá ôá -
îéá êÞò ðåé èáñ ÷ß áò;   
Êõ ñß åò -ïé äç ìï ôé êïß óýì âïõ ëïé 
Óêå öôåß ôå óï âá ñÜ êáé èá äåß ôå ü ôé
ìðï ñåß ôå íá å ðé âéþ óå ôå êáé ÷ù ñßò êá -
ñÝ êëåò êáé á îéþ ìá ôá,  ü ÷é ü ìùò ÷ù ñßò
ôé ìÞ êáé á îß á. 

ÌÏ ÍÏ ÏÉ ÔÕ ÖËÏÉ ÄÅÍ ÂËÅ ÐÏÕÍ 

ÊÁÉ ÏÉ  ÊÏÕ ÖÏÉ ÄÅÍ Á ÊÏÕÍ. Å ÓÅÉÓ???
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ÃñÜöåé ï åêäüôçò
ÃéÜííçò Êáñá÷Üëéïò

Στο  πρόσωπο της
προέδρου του Δ.Σ
κ. Άννας Σάκκου
βλέπουν πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι και
συμπολίτες μας το “Βαθύ” ΠΑΣΟΚ από τις
πρωτοφανείς εξάρσεις που βγάζει κατά και-
ρούς στις δημοτικές συνεδριάσεις, είτε διακό-
πτοντας με φωνές τους δημοτικούς συμβού-
λους, είτε με το αυταρχικό της ύφος που θυμίζει
άλλες εποχές ακόμα και απέναντι στους πολί-
τες, μάλιστα πολλοί είναι αυτοί που συμπληρώ-
νουν ότι μαζί με τον δήμαρχο κ. Κόκκορη που
φημίζεται για τον ευέξαπτο χαρακτήρα του,
(έγινε και η αιτία να αυτοτραυματιστεί) αποτε-
λούν το καλύτερο δίδυμο της δημοτικής αρχής.
Κατά τα άλλα ο δήμαρχος μας είναι... ευαίσθη-
τος, συγκινείτε... εύκολα και βουρκώνει.  
Υ.Γ
Τις είναι ο άνθρωπος.

Ìüíï ôçí ðÜñôç ôïõ êáé ôïí áõëüãõñï ôïõ äåí Ý÷åé áêüìá
ìçíýóåé ï ôáðåéíüò "ãéïò ôïõ ôóïðÜíç", äÞìáñ÷ïò ôçò
ÃëõöÜäáò. Äõóôõ÷þò ï Üíèñùðïò áõôüò ðáñüôé üôáí Þôáí
óôçí áíôéðïëßôåõóç Ýäåé÷íå large êáé áðåñéüñéóôá
äçìïêñáôéêüò óôéò êñéôéêÝò ôùí áíèñþðùí ôïõ ôýðïõ, óÞìåñá
ðïõ âñßóêåôáé óôçí åîïõóßá äåß÷íåé Ýíá åíôåëþò äéáöïñåôéêü
ðñüóùðï êáé ìçí áíôÝ÷ïíôáò ôçí êñéôéêÞ ðñïóðáèåß íá
êëåßóåé ôá óôüìáôá ôùí äçìïóéïãñÜöùí ðïõ èÝëïõí íá
åíçìåñþóïõí Ýãêõñá ôïõò ðïëßôåò êáé äåí ôïõ ÷áúäåýïõí ôá
áõôéÜ êáôáöåýãïíôáò ãéá åêöïâéóìü óôéò áãùãÝò êáé ôéò
ìçíýóåéò. 
ºäéá êáé áðáñÜëëá÷ôç ðåñßðôùóç ìå åêåßíç ôïõ ðïëéôéêïý
ôïõ óõíåôáßñïõ ôçí åðï÷Þ ôçò ðáíôïäõíáìßáò ôïõ. Ôé íá ðåé
êáíåßò. ÄåêáðÝíôå ìÞíåò áðü ôüôå ðïõ áíÝëáâå ôçí åîïõóßá

Ý÷åé ìçíýóåé êáé Ý÷åé óôåßëåé áãùãÝò êõñéïëåêôéêÜ óôï
óýíïëï ôïõ ôïðéêïý ôýðïõ óôçí ÃëõöÜäá. Ï äÞìáñ÷ïò ôñÝìåé
ôçí êñéôéêÞ, ãíùñßæåé ôé ôïí ðåñéìÝíåé (ôï ðåðñùìÝíï öõãåßí
áäýíáôïí) üìùò ôï ðáëåýåé êáé Ý÷åé äþóåé åíôïëÞ óôá
åîáðôÝñõãá êáé ôïõò êüôóõöåò íá êÜíïõí õðåñÜíèñùðåò
ðñïóðÜèåéåò íá êñýøïõí üóá äåí êñýâïíôáé, ìáæß êáé ôçí
áíõðáñîßá ôùí Ýñãùí. 
¸ôóé ìå ôçí ôáêôéêÞ ôùí ìçíýóåùí êáé ôùí áãùãþí
êáôáêñåïõñãïýí ôçí Ýãêõñç êáé áäÝóìåõôÞ åíçìÝñùóç êáé
ìå ôçí ðáñáðëçñïöüñçóç ôùí åéäéêþí åðé÷åéñïýí íá
áðïðñïóáíáôïëßóïõí ôïõò ðïëßôåò ìå ìõèåýìáôá. 
Ç åëåõèåñïôõðßá ôïõ ôýðïõ óôçí ÃëõöÜäá ðåñíÜ ðåñßïäï
êáôï÷Þò.

"ÐñùôáèëçôÞò" óôéò ìçíýóåéò êáé ôéò áãùãÝò 
êáôÜ ôïõ ôïðéêïý ôýðïõ ï äÞìáñ÷ïò ÃëõöÜäáò!

Ìçíéáßá ÊïéíùíéêÞ ÐïëéôéêÞ
ÁíåîÜñôçôç ôïðéêÞ Åöçìåñßäá 

ÄéáíÝìåôáé äùñåÜí 
ÉäéïêôÞôçò - Åêäüôçò
ÃéÜííçò Êáñá÷Üëéïò

êéí. 697 85 18 733
¸äñá: Áã. ÄçìÞôñéïò 

Õðåýèõíç ÄéáöÞì. ôìÞìáôïò
¸ññéêá Êáñá÷Üëéïõ 

Tçë: 694 68 93 243
ART DIRECTOR:

¸ññéêá Êáñá÷Üëéïõ
e-mail: glyfadiotis@freemail.gr 

ÅôÞóéåò ÓõíäñïìÝò 50 åõñþ 
Óýëëïãïé - ÄÞìïé - ÔñÜðåæåò 

Ïñãáíéóìïß 150 åõñþ
Äå÷üìáóôå Äéáöçìßóåéò - Áíáêïéíþóåéò

Áããåëßåò êáé ãíùóôïðïéÞóåéò ðñïâëçìÜôùí 

Ôá äçìïóéåõìÝíá åíõðüãñáöá Üñèñá ôùí
óõíåñãáôþí äåí áðïé÷ïýí êáô’ áíÜãêç êáé ôéò

áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò êáé öÝñïõí áêÝñáéá ôçí
åõèýíç. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç

öùôïãñáößáò êåéìÝíïõ ÷ùñßò ôçí Ýããñáöç 
Üäåéá ôïõ åêäüôç. 

×åéñüãñáöá êáé öùôïãñáöéêü õëéêü  
äåí åðéóôñÝöïíôáé.  

Ãëõöáäéþôçò Ãëõöáäéþôçò 

Φάκελος Λανδράκη 
Οι Γλυφαδιώτες θα μάθουν ποτέ την
αλήθεια; 
Μήπως η σιωπή του “δημάρχου”
Λανδράκη 
υποδηλώνει την ενοχή της καταγγε-
λίας;

Η σιωπή δεν είναι… χρυσός (ιδιαίτερα όταν πρέπει να ειπωθεί η αλή-
θεια…) Τότε δυστυχώς, η σιωπή δεν είναι χρυσός. Τότε η σιωπή γίνε-
ται συνώνυμη με την αδιαφορία και συμμαχεί με το θύτη, τον οποιον-
δήποτε θύτη. Οδηγώντας τελικά στην διάκριση και στην απώλεια της
ίδιας της αξιοπρέπειας…
Δεκατέσσερις  ( 14) μήνες χωρίς απάντηση. Ανάστατοι οι Γλυφαδιώ-
τες με την σιωπή του “δημάρχου” Λανδράκη για εκείνες τις πέντε επι-
ταγές των 100.000ευρώ έκαστη που δημόσια τον έχει καταγγείλει ο
Αναστάσιος Γιαννακόπουλος. Αυτό που πρέπει να πει στον Γλυφα-
διώτικο λαό ο “δήμαρχος” Λανδράκης είναι γιατί αυτές οι σοβαρές
δημόσιες καταγγελίες μένουν αναπάντητες; Έχουν κινηθεί από
μέρους του οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να πάρουν όλα αυτά τον
δρόμο της δικαιοσύνης; Έχει η όχι υποχρέωση ο “δήμαρχος”  Λαν-
δράκης να απαντήσει σε όλα αυτά; Δεκατέσσερις (14) μήνες ρωτάμε
χωρίς να παίρνουμε απάντηση. Μήπως το ψέμα που ισχυρίζεται ο
“δήμαρχος”  Λανδράκης αληθεύει; Πότε επιτέλους θα απαντήσει
στον Γλυφαδιώτικο λαό;

Τ ο  Β α θ ύ
Π Α Σ Ο Κ

δ ε ν  
α λ λ ά ζ ε ι !

Τα μεν  άδεια  σακιά τα  φουσκώνει  ο  αέρας,  
τους  δε  ανόητους ανθρώπους η  αλαζονεία!
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Á Ð É Ó Ô Å Õ Ô Ï  Ê É  Ï Ì Ù Ó  Á Ë Ç È É Í Ï !
Á È Ç Í Á  Ë Õ Ã Í Ï Õ : Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÃËÕÖÁÄÁÓ ÄÅÓÌÅÕÔÇÊÅ ÍÁ
ÄÉÍÅÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏ ÃÉÁ ÔÏ 1€ Ï×É ÏÌÙÓ ÃÉÁ ÔÁ 9.000.000€ !!!

Βασική προεκλογική, αλλά και προ-
γραμματική, δήλωση του κ. Δημάρχου
ήταν ότι θα δίνει λογαριασμό και για το
1€ που ξοδεύει Όλοι νομίσαμε ότι με
τη φράση αυτή ήθελε να δώσει έμφαση
στην δέσμευσή του για χρηστή διαχεί-
ριση των οικονομικών του Δήμου και
διαφάνεια. 
Τελικά με τις πράξεις του, μέχρι σήμε-

ρα, μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως
εννοούσε ότι θα δίνει λογαριασμό μόνο
για το 1€ και όχι για μεγαλύτερα ποσά,
όπως για παράδειγμα τα 9 περίπου
εκατομμύρια € που «ακάθεκτος τρέ-
χει» να πληρώσει για την αγορά των
οικοπέδων περιοχής ΚΑΡΒΕΛΑ. 

Προσφυγή της Αθηνάς
Λυγνού στον Εισαγγελέα 

 του Αρείου Πάγου 
κ. Ιωάννη Τέντε

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση προσφυγής μου και
άλλων εγγράφων που αφορούν στην επι-
κείμενη αγορά οικοπέδων από το Δήμο
Γλυφάδας, συνολικού τιμήματος
8.779.494,00€ Γλυφάδα 12/4/2010
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ : Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κ.
Ιωάννη Τέντε 
Με την παρούσα σας καταθέτω :
α. Την με αριθ. πρωτ. 15259/14192/5-4-12

προσφυγή μου ενώπιον του Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, με όλα τα σχετικά έγγραφα που ανα-
φέρονται σ’ αυτή.
β. Την με αριθ. πρωτ. 16259/15036/11-4-12
συμπληρωματική επιστολή της προσφυγής
μου στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής, με συνημμένες τις
με αριθ. 97/2012 και 98/2012 πράξεις της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφά-
δας.
γ. Το με αριθ. πρωτ. 1443/15-3-12 έγγραφό
μου προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Γλυφάδας και τη σχετική απάντη-
ση που έλαβα.
δ. Το με αριθ. πρωτ. 16172/30-3-12 έγγρα-
φο που συνυπέβαλλα στο Δήμο Γλυφάδας
με τους επικεφαλής και άλλων συνδυασμών
και την απάντηση που έλαβα.
Όλα τα παραπάνω αφορούν στην επικείμε-
νη απ’ ευθείας αγορά οικοπέδων, από το
Δήμο Γλυφάδας, συνολικού τιμήματος
8.779.494,00€, κατά πολύ μεγαλύτερο από

την αντικειμενική τους αξία. 
Επειδή ο κ. Δήμαρχος Γλυφάδας προχωρεί
με ταχύτατους ρυθμούς στην πραγματοποί-
ηση της αγοράς, χωρίς να λαμβάνει υπόψη
τις νόμιμες αντιρρήσεις που υποβάλλουμε
και τις προσφυγές που εκκρεμούν.
Επειδή με την πραγματοποίησή της ο
Δήμος Γλυφάδας θα υποστεί μεγάλη οικο-
νομική ζημιά, που ξεπερνά τα 3.000.000€,
σε μια περίοδο μάλιστα τραγικής οικονομι-
κής κατάστασης για τους ΟΤΑ και όλη τη
χώρα. 
Επειδή ήδη για την ίδια υπόθεση έχει
απευθυνθεί σε σας ο δημότης Γλυφάδας
και τ. Αντιδήμαρχος Οικονομικού Δήμου
Γλυφάδας κ. Δημήτριος Καραπάνος με το
υπ’ αριθ. 2542/2-4-12 έγγραφό του.
Παρακαλώ όπως συνεκτιμήσετε τα υπο-
βαλλόμενα δια της παρούσης, ενεργήσετε
κατεπειγόντως και με ενημερώσετε σχετι-
κώς.
Με εκτίμηση
ΑΘΗΝΑ ΛΥΓΝΟΥ 

Μετά το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο
δήμος και ύστερα από τηλεφωνική επι-
κοινωνία που είχαμε με τον κ. Καραπά-
νο θα πρέπει να ενημερώσουμε τους
Γλυφαδιώτες ότι οι προσφυγές Καρα-
πάνου έπιασαν τόπο και η περιβόητη
“αγορά μαμούθ” των οικοπέδων Παπα-
δημητρίου κρίθηκε ως παράνομη με
συνέπεια η επίτροπος να βάλει φρένο
στις όποιες διαδικασίες και να επιστρέ-
ψει με  την υπ’ αριθμόν 12 πράξη ανα-

θεώρητα 8 εντάλματα σύνολο
8.867.818€ με αποτέλεσμα να μην πλη-
ρωθούν ούτε οι δικηγόροι ούτε οι συμ-
βολαιογράφοι αλλά ούτε και η οικογέ-
νεια Παπαδημητρίου.
Μια ακόμα προσωπική επιτυχία του κ.
Καραπάνου που στην μεγάλη οικονομι-
κή κρίση που μαστίζει την χώρα γλύτω-
σε κυριολεκτικά τον Γλυφαδιώτικο λαό
από μια οικονομική σπατάλη
9.000.000€ και εξέθεσε την δημοτική

αρχή που εφεξής θα είναι υποχρεωμέ-
νη να ακολουθήσει την νομιμότητα.
Εμείς είχαμε προβλέψει ότι με διοργα-
νωτή του Πάρτι τον κ. Καραπάνο η δια-
σκέδαση θα ήταν αναμενόμενη και με
τεράστια επιτυχία. 
Τον λόγο τώρα έχουν Κύριοι δημοτικοί
σύμβουλοι 

Υ.Γ
Δεν ήξερες δεν ρώταγες!

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ... Πάρτι σε ρυθμούς  Rock Enroll
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Α
ποκλειστική συνέντευξη του βουλευτή
Β΄Αθηνών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη που
παραχώρησε στην εφημερίδα μας “Γλυ-

φαδιώτης” με κρίσιμα ερωτήματα της προεκλογι-
κής περιόδου όπου μας μίλησε για το διακύβευ-
μα αυτών των εκλογών  και την ανάγκη να σχη-
ματίσει η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη και ισχυ-
ρή κυβέρνηση έτσι ώστε να υπάρξει πολιτική
σταθερότητα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει
τα κρίσιμα ζητήματα και τις προτεραιότητες που
θα πρέπει να ληφθούν ώστε η χώρα να βγει από
την μεγάλη κρίση. Μας μίλησε επίσης για την
πολιτική του φιλοσοφία και φυσικά για την Γλυ-
φάδα. 
Αναλυτικά η συνέντευξη έχει ως εξής:

Γ.Κ: Κύριε Βαρβιτσιώτη. Πρώτα από όλα θα ήθελα να
σας ευχηθώ προσωπικά καλή επιτυχία και να σας
ρωτήσω σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία στις
εκλογές βγει πρώτο κόμμα χωρίς να επιτύχει αυτοδυ-
ναμία, όπως διαφαίνεται σήμερα από τις δημοσκοπή-
σεις,  θα συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ;
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: Tο βασικό διακύβευμα
των εκλογών αυτών είναι η χώρα να αποκτήσει μία
σταθερή Κυβέρνηση. Αυτές είναι εκλογές με βαθύ
πολιτικό περιεχόμενο, είναι εκλογές ευθύνης
για όλους μας. 
Πρέπει να αποφύγουμε τα  μονοπάτια ακυ-
βερνησίας, τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα
να χαθεί και άλλος, πολύτιμος χρόνος . Όσον
αφορά το ερώτημά σας, θα σας πω ότι έχει
τοποθετηθεί ξεκάθαρα ο ίδιος ο πρόεδρος
μας Αντώνης Σαμαράς, αποκλείοντας μάλι-
στα κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αυτό. 
Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με ένα
κόμμα το οποίο είναι ο βασικός  υπαίτιος της
σημερινής κατάστασης. Κύριε Καραχάλιε να
σας θυμίσω πως το 2009 όταν ως Ν.Δ είχαμε
αντιληφθεί τον σκόπελο της κρίσης που πλη-
σίαζε, είπαμε στους πολίτες όλη τη σκληρή
αλήθεια για να τον αποφύγουμε, προαναγ-
γέλλοντας δυσάρεστα, αλλά απαραίτητα
μέτρα. Τότε όμως το ΠΑΣΟΚ προτίμησε να
ακολουθήσει το δρόμο του λαMκισμού και  της
ανευθυνότητας, εξαπατώντας πολιτικά τους
Έλληνες.

Κύριε Βαρβιτσιώτη. Πολλοί  προσάπτουν στη ΝΔ
συχνές αλλαγές στην πολιτική της πλεύση. Από το
“ΟΧΙ” στο μνημόνιο κατέληξε στην κυβέρνηση συνερ-
γασίας και τελικά στην υπογραφή του Μνημονίου 2.
Τι απαντάτε σε αυτούς τους επικριτές;
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: Να ξεκαθαρίσουμε κατ’
αρχάς κάτι κύριε Καραχάλιε.. Προσωπικά δεν απο-
δέχομαι το διαχωρισμό που επιχειρούν πολλοί στον
πολιτικό χάρτη. Δεν υπάρχουν κόμματα μνημονιακά
και  κόμματα αντιμνημονιακά. 
Η σημερινή ειδοποιός διαφορά  είναι μεταξύ  κομμά-
των που διαμορφώνουν την ατζέντα τους με ρεαλισμό
και υπευθυνότητα και μεταξύ κομμάτων που διαμορ-
φώνουν τις πολιτικές τους προτάσεις, εκμεταλλευό-
μενα τη δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση που
έχουν σήμερα οι πολίτες. 
Ξέρετε πολύ καλά πως για κανέναν από μας δεν ήταν
εύκολη η υπερψήφιση της συγκεκριμένης σύμβασης.

Ένας όμως πολιτικός δεν πρέπει να παίρνει αποφά-
σεις με κριτήριο τις επόμενες εκλογές, αλλά με κριτή-
ριο τις επόμενες γενιές. Και με αυτό το κριτήριο λει-
τουργήσαμε όταν η πατρίδα μας βρέθηκε αντιμέτωπη
με ορατό πλέον τον κίνδυνο της χρεωκοπίας, που
κάποιοι μας έφεραν. Το βασικό λοιπόν ερώτημα
είναι πώς φθάσαμε στο πρώτο μνημόνιο και αυτό
πρέπει να διερευνήσουμε.

Κύριε Βαρβιτσιώτη. Το δίλημμα που από πολλούς
συναδέλφους σας τίθεται κατ’ επανάληψη σε αυτές τις
εκλογές είναι Ευρώπη ή μη Ευρώπη. Έχοντας ως
δεδομένο ότι  ΝΔ και ΠΑΣΟΚ υποστηρίζετε την
Ευρωπα5κή πορεία της χώρας, ποια είναι τα πολιτικά
σημεία που ουσιαστικά διαφέρετε;
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: Είναι -να το πω απλά- η
διαφορά στις πολιτικές πρακτικές με τις οποίες υπο-
στηρίζεις αυτήν την ΕυρωπαMκή πορεία. Αυτές δηλα-
δή που αντί να σε καθιστούν ισότιμο συνομιλητή στις
Διεθνείς αγορές και στην επενδυτική  κοινότητα, σε
καθιστούν επαίτη της Ευρώπης, χωρίς να έχεις  την
παραμικρή αξιοπιστία. Το ΠΑΣΟΚ προτίμησε μπρο-
στά στο πολιτικό κόστος των δύσκολων αποφάσεων
να πλήξει την αξιοπιστία της χώρας με πλασματικά
στατιστικά στοιχεία. Και δυστυχώς οι συγκεκριμένες
πολιτικές πρακτικές μας κατέστησαν παρίες της
Ευρώπης.

Κύριε Βαρβιτσιώτη. Ως τομεάρχης Εμπορίου του κόμ-
ματός σας, ποιες είναι οι προτεραιότητες που θέτετε
για να «ανασάνει» ξανά η αγορά;
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: Σήμερα η αγορά ασφυ-
κτιά εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης που επέφεραν
οι λανθασμένες αποφάσεις ορισμένων. Εδώ και
καιρό είχαμε επισημάνει πως οι φοροεισπρακτικές
λογικές με τις διαρκείς περικοπές όχι μόνο δεν
λύνουν, αλλά αντιθέτως επιδεινώνουν το πρόβλημα.
Προτεραιότητά μας  λοιπόν,  αποτελεί η ενίσχυση της
ρευστότητας και η στήριξη της μικρομεσαίας επιχεί-
ρησης. Και  γι αυτό οφείλουμε να εστιάσουμε στους
μικρομεσαίους επιχειρηματίες που δεν μπορούν
σήμερα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους
προς τις τράπεζες. 
Χρειάζεται  να προχωρήσουμε σε μια γενναία ρύθμι-
ση των δανείων που έχουν συνάψει με αυτές.  Και
φυσικά πρέπει να τελειώνουμε επιτέλους μια και
καλή με το παραεμπόριο, ένα φαινόμενο ,που εξαι-
τίας της ανικανότητας ορισμένων, τα δύο τελευταία
χρόνια εξαπλώθηκε με ανυπολόγιστες δημοσιονομι-
κές επιπτώσεις και συνδέεται άμεσα με το έλλειμμα
οργανωμένης μεταναστευτικής πολιτικής. Οι περισ-
σότεροι εργαζόμενοι σήμερα, κύριε Καραχάλιε, απα-
σχολούνται στο εμπόριο. Αν ανασάνει το εμπόριο θα
ανασάνει και η οικονομία μας. 
Κύριε Βαρβιτσιώτη. Πριν λίγο καιρό είχαμε τη σύλλη-
ψη και προφυλάκιση ενός πρώην  Υπουργού,  του Άκη

Τσοχατζόπουλου, με την κατηγορία του ξεπλύματος
βρώμικου χρήματος. Στις Εξεταστικές επιτροπές της
Βουλής το καλοκαίρι για το περιβόητο σκάνδαλο των
υποβρυχίων συμμετείχατε ως επικεφαλής εκ μέρους
του κόμματός σας . Αισθάνεστε δικαιωμένος από την
τελική έκβαση αυτής υπόθεσης;
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: Πρώτη φορά, κύριε Καρα-

χάλιε, οι συμμετέχοντες βουλευτές  είχαμε
καταλήξει σε ένα ομόφωνο πόρισμα. Το
κυρίαρχο είναι τα μηνύματα και οι συμβολι-
σμοί που ενέχει η συγκεκριμένη υπόθεση και
όχι η προσωπική μου δικαίωση. Οι πολίτες
βλέπουν να σπάει επιτέλους ο κύκλος της ατι-
μωρησίας. Νιώθουν επιτέλους ότι η Ελλάδα
έχει νόμους όχι μόνο για να ψηφίζονται, αλλά
και να εφαρμόζονται. 
Πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε σε
αυτή τη χώρα ότι οι πολιτικοί δεν είμαστε
όλοι ίδιοι και γι αυτό πρέπει να προχωρήσου-
με άμεσα σε μεταρρυθμίσεις στον τομέα της
δικαιοσύνης ώστε να εδραιωθεί η κοινωνική
δικαιοσύνη στη χώρα μας.  

Κύριε Βαρβιτσιώτη. Εκτός από βουλευτής
είστε και δημοτικός σύμβουλος Γλυφάδας και
τα τελευταία χρόνια ασχολείστε ιδιαίτερα με
ζητήματα που απασχολούν την πόλη μας.
Μάλιστα με δική σας παρέμβαση λύθηκαν

επιτέλους δυο από αυτά και αναφέρομαι στο νεκρο-
ταφείο και στο σταθμό μεταφόρτωσης. Θα θέλατε να
μου πείτε δυο λόγια;
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: «Το θέμα του νεκροταφεί-
ου είναι ένα θέμα υπαρχτό, ένα θέμα που η Πολιτεία
έχει αδικήσει διαχρονικά τη Γλυφάδα, είναι ένα θέμα
που μας καίει. Όλοι γνωρίζουμε το τεράστιο πρόβλη-
μα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Γλυφάδας,
όμως αυτό δεν μας δίνει το δικαίωμα να λειτουργού-
με παράνομα και αυθαίρετα με τις μεταμεσονύχτιες
ταφές. Υπάρχει λύση και νόμιμη και αναφέρομαι στο
σχέδιο του Ελληνικού που θα βάλει τέλος στην ταλαι-
πωρία των πολιτών. Το ίδιο ισχύει και για τον σταθ-
μό μεταφόρτωσης των απορριμάτων. 

Κύριε Βαρβιτσιώτη. Πολλοί είχαν εκφράσει την δυσπι-
στία τους για το πόσο θα μπορείτε να ασχοληθείτε
σοβαρά συνδυάζοντας την ιδιότητα του βουλευτή με
αυτήν του δημοτικού συμβούλου. Ενάμιση χρόνο
μετά, με την ανελλιπή παρουσία σας στα δημοτικά
συμβούλια και τα δρώμενα της πόλης, έχετε διαψεύσει
τους πάντες. 
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: Όπως είχα πει κι άλλες
φορές η Γλυφάδα είναι η πόλη που γεννήθηκα, μεγά-
λωσα, ζω και αγαπώ. Είναι λοιπόν φυσικό να υπάρ-
χουν ιδιαίτεροι δεσμοί με την πόλη και τους κατοί-
κους της. Θα συνεχίσω να υπηρετώ την Γλυφάδα όσο
οι  πολίτες της συνεχίζουν να με εμπιστεύονται.

ÁÐÏÊËÅÉÓÔÉÊÇ ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÏÕ ÂÏÕËÅÕÔÇ 
Â´ ÁÈÇÍÙÍ ÌÉËÔÉÁÄÇ ÂÁÑÂÉÔÓÉÙÔÇ!
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"ÐÝ ñá óáí"  ôå ëé êÜ óôï íï ìï ó÷Ý äéï ãéá ôçí
á îéï ðïß ç óç ôçò Ý êôá óçò ôïõ ðñþ çí Á å ñï -
äñï ìß ïõ ôïõ Åë ëç íé êïý ïé äéåê äé êÞ óåéò  ôïõ
Âïõ ëåõ ôÞ  Â' Á èç íþí Ìéë ôéÜ äç Âáñ âé -
ôóéþ ôç ãéá  ôçí å îá óöÜ ëé óç ï öå ëþí ãéá
ôïõò ü ìï ñïõò ÄÞ ìïõò. "Äåí ìðï ñïý ìå íá
óõ æç ôÜ ìå ãéá ìéá åõ ñý ôå ñç ðå ñéï ÷Þ ðïõ Ý ÷åé
êï íôÜ óôï Ý íá å êá ôïì ìý ñéï êü óìï êáé íá
ðïý ìå ü ôé ï óôáè ìüò ôçò ðõ ñï óâå óôé êÞò èá
ìå ôá êé íç èåß á ðü å êåß, ü ðùò óÞ ìå ñá ç ÅË ËÇ -
ÍÉ ÊÏ Á Å èÝ ëåé íá êÜ íåé", äÞ ëù óå  ÷á ñá -
êôç ñé óôé êÜ ï ê. Âáñ âé ôóéþ ôçò á ðü ôï âÞ ìá
ôçò Âïõ ëÞò êá ôÜ ôç óç ìå ñé íÞ ï ëï ìÝ ëåéá. Ï
âïõ ëåõ ôÞò å îÝ öñá óå ôçí åë ðß äá íá á ðï -
êôÞ óåé å ðé ôÝ ëïõò ç ÅË ËÇ ÍÉ ÊÏ Á Å ôç óý -
íå óç êáé íá óôá ìá ôÞ óåé íá á ðåé ëåß äç ìü -
óéåò õ ðç ñå óß åò êïé íù íé êïý ÷á ñá êôÞ ñá ìå
Ü ìå óç Ý îù óç, áë ëÜ á íôé èÝ ôùò íá óõ íåí íï -
ç èåß ìá æß ôïõò ìå  ðñï ãñáì ìá ôé êÞ óýì âá -
óç, äå óìåõü ìå íç ü ôé ï íÝ ïò, äéá ìïñ öù ìÝ -
íïò ÷þ ñïò èá ðå ñé ëáì âÜ íåé á óôõ íï ìß á êáé

óôáè ìü ðñþ ôùí âï ç èåéþí, êá èþò êáé Üë -
ëåò êïé íù íé êÝò ÷ñÞ óåéò, ïé ï ðïß åò åß íáé á -
ðá ñáß ôç ôåò ãéá ôçí á íÜ ðôõ îç ôùí ãý ñù ðå -
ñéï ÷þí, ü ðùò åß íáé óôáè ìüò ìå ôá öüñ ôù óçò
á ðïñ ñéì ìÜ ôùí, êïé ìç ôÞ ñéï.  
Óôç óõ íÝ ÷åéá Ý äù óå é äéáß ôå ñç Ýì öá óç óôç
äç ìéïõñ ãß á ôïõ ðÜñ êïõ æç ôþ íôáò åê ôùí
ðñï ôÝ ñùí íá óõ ìðå ñé ëç öèåß ñç ôÜ óôï íï -
ìï ó÷Ý äéï  ç á íÜ ëç øç ôçò  äÝ óìåõ óçò  á ðü
ôïí õ ðï øÞ öéï å ðåí äõ ôÞ ãéá ôç äç ìéïõñ ãß á
ôïõ: "Äç ìéïõñ ãþ íôáò ôï ìå ãá ëý ôå ñï ðÜñ êï
óôçí Åë ëÜ äá å îá óöá ëß æïõ ìå, å ðé ôÝ ëïõò, ìå -
ôÜ ôéò äé êÝò ìáò ðá ñáé íÝ óåéò, ôï ü ôé ôç äç -
ìéïõñ ãß á êáé ôç óõ íôÞ ñç óç ôïõ ðÜñ êïõ èá
á íá ëÜ âåé êáé ï å ðåí äõ ôÞò. Åß íáé ðÜ ñá ðï ëý
óç ìá íôé êü íá îÝ ñïõ ìå ðïéïò èá ôï öôéÜ îåé
êáé ðþò èá ôï ðëç ñþ íåé."  Óôï ôÝ ëïò ôçò ï -
ìé ëß áò o ê. Âáñ âé ôóéþ ôçò å îÝ öñá óå êáé ôéò
ðñï ôÜ óåéò ôïõ  ãéá ôï  ðëÜ íï êáé ãéá ôç óç -
ìá óß á èá ðñÝ ðåé íá Ý ÷åé ôï Åë ëç íé êü óôçí
"å ìðñï óèï âá ñÞ á íÜ ðôõ îç ôçò ÷þ ñáò". ¼ ÷é

äç ëá äÞ  á ðëÜ ìðå ôÜ Þ shopping malls êáé
êé íç ìá ôï ãñÜ öïõò, áë ëÜ èå ìå ëß ù óç å íüò
÷þ ñïõ "óôïí ï ðïß ï èá äåß îïõ ìå ü ôé ç Åë ëÜ -
äá áë ëÜ æåé, ü ôé ç Åë ëÜ äá á êïõ ìðÜ åé ôá óýã -
÷ñï íá ñåý ìá ôá ôùí å ðåí äý óå ùí, äß íåé ÷þ ñï,
äåí ðïõ ëÜ åé ìü íï Þ ëéï êáé èÜ ëáó óá, áë ëÜ á -
îéï ðïéåß ôá ìõá ëÜ ôùí íÝ ùí ôçò áí èñþ ðùí
ðïõ Ý ÷ïõí óðïõ äÜ óåé, ðïõ óÞ ìå ñá óðïõ äÜ -
æïõí Þ öé ëï äï îïýí íá ìðïõí óå Ý íá ðá íå ðé -
óôÞ ìéï êáé áý ñéï ôï ðñùß âëÝ ðïõí ìðñï óôÜ
ôïõò íá å ðé êñÝ ìá ôáé ôï öÜ óìá ôçò á íåñ ãß -
áò." Ðá ñÜë ëç ëá ðñü ôåé íå ôç äç ìéïõñ ãß á
óýã ÷ñï íïõ å ðé ÷åé ñç ìá ôé êïý ðü ëïõ, ü ðïõ
èá ìðï ñïý óáí íá óõ ãêå íôñù èïýí å ôáé ñåß -
åò íÝ ùí ôå ÷íï ëï ãéþí, å ñåõ íç ôé êÜ êÝ íôñá
óõã ÷ñç ìá ôï äï ôïý ìå íá á ðü ôá ðñï ãñÜì ìá -
ôá ôïõ é äéù ôé êïý ôï ìÝ á êáé äåí èá åß íáé
êñá ôé êï äß áé ôïé ïñ ãá íé óìïß, íáõ ôé ëéá êÝò å -
ôáé ñåß åò,  þ óôå íá äéá óõí äå èåß å ðé ôÝ ëïõò ç
õ øç ëÞ êá ôÜñ ôé óç ôùí íÝ ùí áí èñþ ðùí ìå
ôçí á ãï ñÜ åñ ãá óß áò . 

Ï ê . Âáñ âé ôóéþ ôçò äÞ ëù óå ü ôé èá õ ðåñ øç -
öß óåé ôï íï ìï ó÷Ý äéï ãéá ôçí á îéï ðïß ç óç
ôïõ ðñþ çí á å ñï äñï ìß ïõ ôïõ Åë ëç íé êïý,
"ðñï êåé ìÝ íïõ íá óôá ëåß óá öþò ôï ìÞ íõ ìá
ü ôé ç Åë ëÜ äá ÷ñåéÜ æå ôáé íá ìðåé óå ôñï ÷éÜ
á íÜ ðôõ îçò". Äéá ôý ðù óå ü ìùò  ôéò å ðé öõ -
ëÜ îåéò ôïõ ãéá ôç óç ìå ñé íÞ ôïõ ìïñ öÞ êáé
êá ôÝ óôç óå óá öÝò ü ôé ìå ôéò ðñï óèÞ êåò êáé
ôéò ðñù ôï âïõ ëß åò  ðïõ èá ëç öèïýí óôï ìÝë -
ëïí,  ôï ðá ñüí íï ìï ó÷Ý äéï ìðï ñåß íá  á ðï -
ôå ëÝ óåé óç ìá íôé êü å öáë ôÞ ñéï ãéá ôçí á íÜ -
êáì øç ôçò ÷þ ñáò.

Íï ìï ó÷Ý äéï Åë ëç íé êïý: Íß êç Âáñ âé ôóéþ ôç 
ìå ï öÝ ëç ãéá ôéò ôï ðé êÝò êïé íù íß åò

Ó
çìåßá ïìéëßáò Ì. Âáñâéôóéþôç åðß ôïõ
ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ
ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò êáé ÊëéìáôéêÞò

ÁëëáãÞò "ÐïéíéêÞ ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò -
Åíáñìüíéóç ìå ôçí Ïäçãßá 2008/99/ÅÊ - Ðëáßóéï
ðáñáãùãÞò êáé äéá÷åßñéóçò áðïâëÞôùí -
Åíáñìüíéóç ìå ôçí Ïäçãßá 2008/98/ÅÊ - Ñýèìéóç
èåìÜôùí Õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò, ÅíÝñãåéáò
êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò".
"Êýñéå Ðñüåäñå, êõñßåò êáé êýñéïé óõíÜäåëöïé, ôï
ãåãïíüò üôé ç ÍÝá Äçìïêñáôßá óôçñßæåé ôçí
êõâÝñíçóç ÐáðáäÞìïõ ìå óõãêåêñéìÝíï óôü÷ï êáé
åíôïëÞ äåí óçìáßíåé üôé äßíåé åíôïëÞ óôïõò
Õðïõñãïýò ôçò íá êÜíïõí ìéá óåéñÜ áðü
ìéêñïäéåõèåôÞóåéò, ïé ïðïßåò äåí Ý÷ïõí êáìßá ó÷Ýóç
ìå ôï êýñéï Ýñãï ôçò ÊõâÝñíçóçò áõôÞò ðïõ åßíáé ç
êáôÜñôéóç ôïõ PSI, ôçò íÝáò äáíåéáêÞò óýìâáóçò
êáé ç ïìáëÞ ìåôÜâáóç óå åêëïãÝò.
Áõôü ôï ëÝù ãéáôß áõôü ôï íïìïó÷Ýäéï, êýñéå
Ðñüåäñå, êõñßåò êáé êýñéïé óõíÜäåëöïé, åßíáé Ýíá
áðáýãáóìá öùôïãñáöéþí. Åäþ ðÝñá åßíáé Ýíá
ðñáãìáôéêü Üëìðïõì êáé ìÜëéóôá êáêïâãáëìÝíùí
öùôïãñáöéþí. Äåí ìðïñåß áðü ôá 69 Üñèñá ôá 18 íá
åßíáé ìéêñïäéåõèåôÞóåéò, íá áðïôåëïýí ìéêñïèÝìáôá
êáé ôá ïðïßá, áí èÝëåôå, õðïêñýðôïõí åßôå ôçí
áíéêáíüôçôá äéá÷åßñéóçò êáé ðñüâëåøçò
ðñïçãïýìåíùí íïìïèåôçìÜôùí åßôå äéáôÜîåéò, ïé
ïðïßåò õðåñâáßíïõí ôçí áñìïäéüôçôá ôïõ ßäéïõ ôïõ
Õðïõñãåßïõ êáé èá åßìáé ðÜñá ðïëý óáöÞò óå äýï
áðü áõôÜ.
Ç ðñþôç äéÜôáîç åßíáé óôçí õðïõñãéêÞ ôñïðïëïãßá
ôïõ íïìïó÷åäßïõ êáé áöïñÜ ôï êïéìçôÞñéï ôçò
Áñãõñïýðïëçò. Áêïýóôå ôé ãñÜöåé. ÐåñÜóáìå ðñéí
áðü ìåñéêïýò ìÞíåò, ôï ÍïÝìâñéï, ìéá äéÜôáîç
íüìïõ ìå ôçí ïðïßá äßíïõìå ôï äéêáßùìá íá
åðåêôáèåß ôï êïéìçôÞñéï ôçò Áñãõñïýðïëçò ãéá íá
áíôéìåôùðéóôïýí ïé åðåßãïõóåò áíÜãêåò ðïõ Ý÷ïõí
äçìéïõñãçèåß óôï ÄÞìï ÃëõöÜäáò êáé åõñýôåñá óôï
íüôéá ðñïÜóôéá åëëåßøåé ÷þñïõ ôáöÞò. Ôé ãñÜöåé ç
ôñïðïëïãßá ðïõ öÝñíïõìå óÞìåñá; ÃñÜöåé "óå
ðåñßðôùóç ðïõ åðåêôáèåß êáé ëåéôïõñãÞóåé ôï
õöéóôÜìåíï íåêñïôáöåßï ôïõ ÄÞìïõ
Áñãõñïýðïëçò". Ðïéá ðåñßðôùóç; ¹ íïìïèåôïýìå
íá åðåêôáèåß êáé íá ëåéôïõñãÞóåé Þ äåí
íïìïèåôïýìå íá åðåêôáèåß êáé íá ëåéôïõñãÞóåé. Áðü
ðïéïí èá êñßíåôáé áõôÞ ç ðåñßðôùóç; ÄçëáäÞ, ôé
öÝñíåôå íá øçößóïõìå åäþ; ÁõôÜ åßíáé ðñÜãìáôá
ôñåëÜ.
ÕðÜñ÷åé ç åîÞò ôñÝëá. Íáé, ìåí íïìïèåôÞèçêå ç
åðÝêôáóç ôïõ íåêñïôáöåßïõ ôçò Áñãõñïýðïëçò,
áëëÜ áðü ôçí Üëëç ìåñéÜ ïé õðçñåóßåò ôïõ êñÜôïõò
áñíïýíôáé íá ôçí áäåéïäïôÞóïõí, ôï äáóáñ÷åßï
áñíåßôáé íá åöáñìüóåé ôï íüìï, ôï Õðïõñãåßï

ÐåñéâÜëëïíôïò æçôÜ ìåëÝôç ðåñéâáëëïíôéêþí
åðéðôþóåùí, ôçí ïðïßá ìåôÜ ï Õðïõñãüò áêõñþíåé
ìå õðïõñãéêÞ ôïõ áðüöáóç -áí äåí êÜíù ëÜèïò
âãÜëáôå áðü ôá íåêñïôáöåßá ôçí õðï÷ñÝùóç ãéá
ìåëÝôç ðåñéâáëëïíôéêþí åðéðôþóåùí- ç
áðïêåíôñùìÝíç ðåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò áñíåßôáé íá
áðáíôÞóåé óôï ÄÞìï Åëëçíéêïý -  Áñãõñïýðïëçò áí
ìðïñåß êáé êáôÜ ðüóï íá ëåéôïõñãÞóåé áõôÞ ç
åðÝêôáóç ôïõ íåêñïôáöåßïõ. Âñéóêüìáóôå óå ìéá
ôñÝëá êáé óÞìåñá åñ÷üìáóôå íá ôï ëýóïõìå ìå ôéò
õðïèåôéêÝò ëÝîåéò "óå ðåñßðôùóç ðïõ åðåêôáèåß êáé
ëåéôïõñãÞóåé ôï õöéóôÜìåíï íåêñïôáöåßï ôïõ ÄÞìïõ
Áñãõñïýðïëçò".
Êýñéå ÕðïõñãÝ, óáò ôï Ý÷ù ðåé. Åìåßò óå êáìßá
ðåñßðôùóç äåí ðéóôåýïõìå óôçí ðáñÜíïìç
ëåéôïõñãßá êïéìçôçñßùí, áëëÜ äåí ìðïñåß íá
ðáñáâëÝðåé ç óõíôåôáãìÝíç ðïëéôåßá ôï ðñüâëçìá
ðïõ Ý÷åé ãåííçèåß êáé ãåííÞèçêå éäéáßôåñá áðü ôçí
ðñïêÜôï÷ü óáò, áðü ôçí ê. Ìðéñìðßëç, üôáí Ýöôéáîå
Ýíá ðñïåäñéêü äéÜôáãìá ãéá ôïí Õìçôôü ðïõ Üöçóå
ëåéôïõñãïýíôá íåêñïôáöåßá åêôüò ó÷åäéáóìïý,
üðùò ôïõ ÐáðÜãïõ êáé  ôçò Âïýëáò êáé áýîçóå ôüóï
ðïëý ôï ÷þñï ðñïóôáóßáò óôïí Õìçôôü ìå
áðïôÝëåóìá óÞìåñá íá ìçí õðÜñ÷åé ðåñßðôùóç íá
åðåêôáèåß êáé íá ãßíïõí äåêôÞ Ýîù áðü ôá ó÷Ýäéá
ðüëçò ôçò ÁèÞíáò ç ëåéôïõñãßá íåêñïôáöåßùí.
Åãþ èåùñþ üôé õðÜñ÷ïõí åêôÜóåéò óôïí Õìçôôü,
üðùò åßíáé ðñþçí óôñáôüðåäï ôçò áåñïðïñßáò, ðïõ
èá Ýðñåðå êÜðïéá óôéãìÞ íá ðÜñåôå ôçí ðïëéôéêÞ
åõèýíç, áêüìá êáé ìå ôéò äéáôÜîåéò ðïõ áöïñïýí ôéò
åéäéêÝò êïéíùíéêÝò áíÜãêåò -êáé óáò äßíåé ôçí
ðñïóôáóßá ï íüìïò- êáé íá ÷ùñïèåôÞóåôå Ýíá
íåêñïôáöåßï, ïýôå óå ðåñéï÷Ýò Natura, ðïõ ðÞãå ï
ößëôáôïò äéêüò óáò äÞìáñ÷ïò íá èÜøåé, ïýôå óå
áíáäáóùôÝåò ðåñéï÷Ýò, ïýôå íá âëÝðïõìå áõôÜ ôá
êùìéêïôñáãéêÜ ðïõ Ý÷ïõìå äåé. 
ÂÝâáéá, áò ðñï÷ùñÞóåôå êáé áðü ôïí ÏÑÓÁ, ðïõ
èÝëåôå íá ÷ùñïèåôÞóåôå åðéôÝëïõò ôá íåêñïôáöåßá.
Ðïõ èÝëåôå íá ãßíïõí ôá íåêñïôáöåßá óôçí ÁôôéêÞ"; 

ÐáñÝìâáóç ÌéëôéÜäç Âáñâéôóéþôç 
óôç ÂïõëÞ ãéá ôï Íåêñïôáöåßï ÃëõöÜäáò

Παρέμβαση του Βουλευτή Β’ Αθη-
νών ΝΔ Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
στην Ολομέλεια της Βουλής για τη
μεταφορά  της κυριότητας και
ιδιοκτησίας του Εθνικού Αθλητι-
κού Κέντρου «Ματθαίος Λιού-
γκας» στο Δήμο Γλυφάδας.
O Βουλευτής Β΄Αθηνών ΝΔ Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
παρενέβη στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της χθεσινής
συζήτησης του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της
βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων
αγώνων και λοιπών διατάξεων, υποστηρίζοντας την
τροπολογία για τη μεταφορά της κυριότητας και ιδιο-
κτησίας του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου «Ματθαίος
Λιούγκας» στο Δήμο Γλυφάδας.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης κατά την ομιλία του τόνισε την ευρύ-
τερη ανάγκη μεταφοράς της κυριότητας των αθλητικών
κέντρων στους δήμους, οι οποίοι θα αποκτήσουν με
αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις κτι-
ριακές υποδομές τους βάζοντας φωτοβολταMκά συστή-
ματα στις οροφές τους, διαφημίσεις στους εξωτερικούς
χώρους ή με άλλους τρόπους φέρνοντας έσοδα στους
δήμους που θα μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος
των δημοτών τους και της αθλούμενης νεολαίας.
Αναλυτικά η ομιλία:
«Κυρία Πρόεδρε, εγώ δεν θέλω να μακρηγορήσω ούτε
για το θέμα, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
Δεν θεωρώ ότι λύνουμε τα βασικά προβλήματα. Αυτό,
όμως, είναι άλλη συζήτηση. 
Θέλω να υποστηρίξω την τροπολογία του συναδέλφου,
του κ. Χαραλαμπόπουλου, για τη μεταφορά της κυριότη-
τας και ιδιοκτησίας του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου
«Ματθαίος Λιούγκας» στο Δήμο Γλυφάδας. 
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι σωστά κάνετε.  Αυτό το
κόσμημα του αθλητισμού της 10ετίας του ’70 προχθές
καταστράφηκε εξαιτίας του ότι αφήσατε να τελεστεί
ένας αγώνας, που δεν θα έπρεπε να τελεστεί εκεί. Και
σήμερα το κόστος της επισκευής θα το αναλάβει ο
Δήμος. Αυτό δείχνει με πόσο σεβασμό και με πόση
υπευθυνότητα πρέπει να δίνουμε τέτοια κέντρα για διε-
θνείς αγώνες, όταν αποτελούν βασικό στοιχείο για τον
περιφερειακό αθλητισμό και όχι τον κεντρικό. Θεωρώ,
λοιπόν, ότι πολύ καλά κάνετε και το μεταφέρετε στο
Δήμο.
Θεωρώ, δε, ότι η γενική διάταξη που φέρνετε για τη
μεταφορά τέτοιων αθλητικών κέντρων στην κυριότητα
των δήμων, θα πρέπει να βελτιωθεί. Σας το είπα και
χθες. Θα πρέπει, εκτός από τη χρήση, να μεταφέρετε
και την κυριότητα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, ώστε να μπορούν πραγματικά να αξιοποιήσουν
μέσω της κυριότητάς τους και την οροφή, βάζοντας
φωτοβολταMκά συστήματα, να αξιοποιήσουν και τον
εξωτερικό χώρο, ώστε βάζοντας διαφημίσεις, να έχουν
έσοδα αυτά τα μικρά παλάτια του αθλητισμού που βρί-
σκονται σε όλη την περιφέρεια και μπορούν οι δήμοι να
τα αξιοποιήσουν προς όφελος των δημοτών τους και της
αθλούμενης νεολαίας.
Ευχαριστώ για τη ρύθμιση. Υποστηρίζω την τροπολογία
του συναδέλφου κ. Χαραλαμπόπουλου».
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"Óáò åß ÷á ìå ðñï åé äï ðïé Þ óåé ìå äç ìï óß åõ ìá ìáò …
www.tsouxtra.gr".
ÍÝ åò ìå ôá ìå óï íý ÷ôéåò ôá öÝò å ðé ÷åß ñç óáí íá êÜ íïõí óôï
äéá íõ êôå ñåý ïí íå êñï ôá öåß ï êÜ ðïéïé å ðß ëå êôïé íå êñï èÜ -
öôåò ôçò Á.Å Ðá ëéï êþ óôáò, ìü íï ðïõ áõ ôÞí ôçí öï ñÜ ðá -
ñÜ ôá Ü ãñéá ìå óÜ íõ ÷ôá (1.30 ôçí íý ÷ôá) Ý ðå óáí óôá ÷Ý ñéá
ôçò á óôõ íï ìß áò êáé ï äç ãÞ èç êáí óôïí Åé óáã ãå ëÝ á ìå ôçí
äéá äé êá óß á ôïõ áõ ôï öþ ñïõ. 
Èá ðñÝ ðåé íá óç ìåéù èåß ü ôé ðá ñÜ ôçí ðñï ç ìå ñþí á ðü öá -
óç ôïõ õ ðïõñ ãïý ðïõ äß íåé ôÝ ëïò óôçí ðá ñá íï ìß á åí ôïý -
ôïéò å íôå ôáë ìÝ íïé íå êñï èÜ öôåò å îá êï ëïõ èïýí íá å ðé ìÝ -
íïõí êá ôü ðéí Ü íù èåí å íôï ëÞò óôéò ìá êÜ âñéåò ìå ôá ìå óï íý -
÷ôéåò ìå óáéù íé êÝò ôá öÝò. 
Êëåß íï íôáò íá ðïý ìå ü ôé ü óïé èÝ ëïõí íá ôá öïýí ìÝ óá óôá
Ü ãñéá ìå óÜ íõ ÷ôá óôçí Á´ Æþ íç Õ ìçô ôïý, èá ðñÝ ðåé íá îÝ -
ñïõí ü ôé äåí ðëç ñþ íïõí ìß á á öïý ôá Ý îï äá ãéá ôéò ìå -
óáéù íé êÝò á íá ôñé ÷éá óôé êÝò ìå ôá ìå óï íý ÷ôéåò ôá öÝò, Ý ÷åé
á íá ëÜ âåé êáé êá ëý ðôåé åî ï ëï êëÞ ñïõ ç Ðá ëéï êþ óôáò Á.Å.

Ìå åíôïëÞ Ðáëéïêþóôá! 

"ÄùñåÜí öýôåìá óôï äéáíõêôåñåýïí"…

Ìå ôÜ ôéò "óá -
ôá íé êÝò óõ -
ìðôþ óåéò ôçò
ðï ëå ï äï ìß áò"
Ýñ ÷å ôáé ôþ ñá
êáé ç äéá êï -
ðÞ ôïõ ðï ëõ -
ôé ìü ôå ñïõ á -
ãá èïý, ôïõ
íå ñïý!
¾ óôå ñá á ðü
å ðþ íõ ìç  êá -
ôáã ãå ëß á óõ -
ìðï ëß ôç ìáò ç

äç ìï ôé êÞ áñ ÷Þ ãéá ìéá á êü ìç öï ñÜ ëåé ôïõñ ãåß
ñå âáí óé óôé êÜ êá ôÜ ôùí ðï ëé ôþí ðïõ ôüë ìç óáí íá
á íôé óôá èïýí êáé íá å ãêëù âß óïõí å ðé ôÝ ëïõò Ý íá
á ðü ôá  "öá íôÜ óìá ôá" (ìå óõ íÝ ðåéá íá óõë ëç -
öèåß) ðïõ êõ êëï öï ñïýí ìå ôá ìå óï íý ÷ôéåò þ ñåò
óôï "äéá íõ êôå ñåý ïí" íå êñï ôá öåß ï êé á íïß ãïõí
ôÜ öïõò  öõ ôåý ï íôáò êõ ñéï ëå êôé êÜ ìÝ óá óôï óêï -
ôÜ äé ôçò íý ÷ôáò íå êñïýò, Ý ôóé ðïõ íá äç ìéïõñ ãÞ -
óïõí ôå ôå ëå óìÝ íá êáé íá íï ìé ìï ðïé Þ óïõí ôï íå -
êñï ôá öåß ï. 
ÐÝ ñá ü ìùò á ðü ôéò á íá ôñé ÷éá óôé êÝò ìå ôá ìå óï íý -
÷ôéåò ìå óáéù íé êÝò ôá öÝò ðïõ Ý ÷ïõí á öÞ óåé êõ -
ñéï ëå êôé êÜ Ü íáõ äç ôçí êïé íÞ ãíþ ìç, ç äç ìï ôé êÞ
áñ ÷Þ ý óôå ñá á ðü ôçí êá ôáã ãå ëß á ôïõ óõ ìðï ëß ôç
ìáò (ôá óôïé ÷åß á ôïõ óôçí äéÜ èå óç áñ ìï äß ùí) Ý -
÷åé á ðï èñá óõí èåß, á ðåé ëþ íôáò ìå êá øþ íéá êé
áõ ôü ãéá ôß ï åí ëü ãù óõ ìðï ëß ôçò ìáò å íÞñ ãç óå á -
óôñá ðéáß á êáé ìå êßí äõ íï ôçò æù Þò ôïõ Ü öç óå ôï
öïñ ôç ãÜ êé ôïõ óôçí åß óï äï ôïõ íå êñï ôá öåß ïõ,

êëåß íï íôáò ôçí Ý îï äï óôï öïñ ôç ãü ôïõ "ìáñ ìá -
ñÜ", þ óôå íá äï èåß Ý íá ôÝ ëïò óôéò á íå îé ÷íß á óôåò
å ðé äñï ìÝò êáé íá óôá ìá ôÞ óåé ôï "ðÜñ ôõ ôùí öá -
íôá óìÜ ôùí" óôï âïõ íü, á öïý ï ìåí "ìáñ ìá ñÜò"
óõ íå ëÞ öèç, ôá äå áë ëï äá ðÜ ëÜ êé óáí ðñïò ôï
âïõ íü. 
¾ óôå ñá á ðü áõ ôÞí ôçí å íÝñ ãåéá ôïõ óõ ìðï ëß ôç
ìáò ü ðùò ï ß äéïò êá ôáã ãÝë ëåé, äç ìï ôé êüò óýì âïõ -
ëïò (ôá óôïé ÷åß á ôïõ óôçí äéÜ èå óç ôùí áñ ìï äß ùí)
ôçò äç ìï ôé êÞò áñ ÷Þò, îå êá èÜ ñé óå óôçí ïé êï ãÝ -
íåéá ôïõ íÝ ôá - óêÝ ôá, ü ôé Ý ãé íå ç á öïñ ìÞ ôü óï
áõ ôüò ü óï êáé êÜ ðïéïé Üë ëïé óõ ìðï ëß ôåò ìáò íá
óôá ìá ôÞ óåé ï äÞ ìïò íá ôïõò ôñï öï äï ôåß íå ñü ìå
ôéò õ äñï öü ñåò, ü ðùò óõ íç èß æå ôáé å äþ êáé 30 ÷ñü -
íéá, ìå á ðï ôÝ ëå óìá íá óôå ñç èïýí ü ôé ðéï ðï ëý ôé -
ìï á ãá èü Ý ÷åé ï Üí èñù ðïò, ôï íå ñü. 
¢ë ëç ìéá å íÝñ ãåéá ôïõ åõáß óèç ôïõ äç ìÜñ ÷ïõ ðïõ
îÝ ñåé íá óõ ãêé íåß ôå ìðñï óôÜ á ðü ôéò êÜ ìå ñåò ìÝ -
÷ñé äá êñý ùí. Ðå ñßó óéá êáé á äß óôá êôç ðï ëé ôé êÞ
õ ðï êñé óß á;;
Ôé êÜ íïõí ü ìùò ïé äç ìï ôé êïß óýì âïõ ëïé ôçò äç -
ìï ôé êÞò áñ ÷Þò ü ôáí öï âé óìÝ íïé ðï ëß ôåò äç ëþ -
íïõí á íõ ðå ñÜ óðé óôïé ìðñïò óôïí ñå âáí óé óìü
ôïõ äç ìÜñ ÷ïõ ôïõò;; 
Ðü óï åõ ôõ ÷åßò ìðï ñïýí íá áé óèÜ íï íôáé ïé äç ìï -
ôé êïß óýì âïõ ëïé ü ëùí ôùí ðá ñá ôÜ îå ùí ü ôáí ïé
óõ ìðï ëß ôåò ôïõò äåí Ý ÷ïõí íå ñü ïý ôå ãéá íá ðëõ -
èïýí;;; 
¢ ñá ãå ãéá áõ ôü ôïõò å ìðé óôåõ ôÞ êá íå ïé ðï ëß ôåò;;; 
Á ëÞ èåéá ìÞ ðùò èá ðñÝ ðåé íá ðå ñé ìÝ íïõ ìå êáé ôß -
ðï ôá Üë ëï á ðü ôïí ê. Êüê êï ñç;;;
Ôá óõ ìðå ñÜ óìá ôÜ äé êÜ óáò!...

¸ ìðëå îáí  ìå  ôïí  Êá ñá ðÜ íï.  
Äåí  Þ  îå  ñáí äåí  ñþ ôá ãáí!  

Ôï Ü èñïé óìá ôùí ÷ñç ìÜ ôùí êáé ãéá ôá äõï
óõì âü ëáéá ôùí ðå ñé âü ç ôùí ðëÝ ïí ïé êï ðÝ äùí
Ðá ðá äç ìç ôñß ïõ ðïõ èá ðëç ñþ óåé ï äÞ ìïò áõ -
ôÞí ôçí óôéã ìÞ åß íáé8.779.494 åõ ñþ ç á íôé êåé -
ìå íé êÞ á îß á ðïõ á íá ãñÜ öå ôáé ðÜ íù óôá óõì -
âü ëáéá åß íáé 5.423.032,75 åõ ñþ ç äéá öï ñÜ å ðé -
ðëÝ ïí ðïõ "÷á ñß æåé" ï äÞ ìáñ ÷ïò êáé ðïõ âñß -
óêåé ôçí óèå íá ñÞ á íôß óôá óç ôïõ Äç ìÞ ôñç Êá -
ñá ðÜ íïõ íá ìçí ðëç ñù èåß, á íÝñ ÷å ôáé óôï ðï -
óüí ôùí 3.356.461 åõ ñþ. 
Ïé Ãëõ öá äéþ ôåò èá ðñÝ ðåé íá ãíù ñß æïõí ü ôé

áí ï ê. Äç ìÞ ôñçò Êá ñá ðÜ íïò êåñ äß óåé ôçí ðñï óöõ ãÞ êáé ðñï ëÜ âåé íá ìçí ðëç -
ñþ óåé ï äÞ ìïò ôü ôå, èá Ý ÷åé ãëõ ôþ óåé ï äÞ ìïò3.356.461 åõ ñþ. 
Ï äÞ ìïò êá ôÜ ôïí ê. Äç ìÞ ôñç Êá ñá ðÜ íï öáß íå ôáé íá ðëç ñþ íåé ôçí á ãï ñÜ ôùí
ïé êï ðÝ äùí ìå 61,9% ðÜ íù á ðü ôçí á íôé êåé ìå íé êÞ ôïõò á îß á. ÌÞ ðùò áõ ôïß ðïõ
öüñ ôù óáí ôïí äÞ ìï ìå 3.356.461 åõ ñþ åß íáé õ ðï ÷ñå ù ìÝ íïé íá ðëç ñþ óïõí;
Ôé åß íáé ãéá áõ ôïýò ôïõò 27 ðïõ øÞ öé óáí íá âÜ ëïõí á ðü 124.000 åõ ñþ ï êá èÝ -
íáò; ¸ ôóé ãéá íá êá ôá ëÜ âïõí êÜ ðï ôå ü ôé êá íåßò äåí Ý ÷åé ôï äé êáß ù ìá íá óðá -
ôá ëÜ åé ôá ÷ñÞ ìá ôá ôïõ Ãëõ öá äéþ ôé êïõ ëá ïý .

Áõ ôüò êé áí åß íáé ñå âáí óé óìüò.

Ôï ÊÜñìá ôïõ ôïí  åãêáôÝëå éøå. .  
ÐáñÜ ôï ôåëåóßãñáöï êáé ôéò áðåéëÝò óôçí
êõâÝñíçóç êáé ôï ôåëåóßãñáöï óôï äçìïôéêü
óõìâïýëéï üôé ôï íåêñïôáöåßï èá ãßíåé, ïé
ëåïíôáñéóìïß ôïõ ê. Êüêêïñç Ýóâçóáí ìåôÜ ôçí
ôåëåóßäéêç áðüöáóç ôïõ õðïõñãïý ê. Ã.
Ðáêùíóôáíôßíïõ,  ïðïßïò áðü ôïõ âÞìáôïò ôçò
âïõëÞò îåêáèÜñéóå üôé ç óõãêåêñéìÝíç Ýêôáóç óôçí
ïðïßá ï äÞìïò ÃëõöÜäáò Ý÷åé êáôáóêåõÜóåé
áõèáßñåôåò êáôáóêåõÝò åßíáé óôçí Á´ Æþíç Õìçôôïý

êáé Ý÷åé êçñõ÷ôåß áíáäáóùôÝá áðü ôï 2009  üðïõ üðùò åßíáé ãíùóôü õðÜñ÷åé
îåêÜèáñç íïìïëïãßá ôïõ ÓÔÅ óôçí ïðïßá äåí ìðïñåß íá ðáñá÷ùñçèåß äçìüóéá
äáóéêÞ Ýêôáóç üôáí Ý÷åé áíáêçñõ÷ôåß áíáäáóùôÝá. Ï äÞìïò ÃëõöÜäáò óõíÝ÷éóå ï
õðïõñãüò óôçí ðñïóðÜèåéá ôïõ íá âñåé ìéá ëýóç Ý÷åé ðáñáíïìÞóåé êáé Ý÷åé
ðáñáðåìöèåß óôïí ÅéóáããåëÝá. 
ÊÜðïõ åäþ óâÞíïõí êáé ïé ôåëåõôáßåò åëðßäåò ãéá ôçí äéåêäßêçóç åðáíåêëïãÞò ôïõ
ê. Êüêêïñç ãéá ôïí äÞìï ÃëõöÜäáò áöïý ôï ìüíï ðëÝïí äéêü ôïõ Ýñãï ðïõ Ý÷åé  íá
åðéäåßîåé åßíáé ç áìáñôùëÞ óõíäéïßêçóç ìå ôïí ê. ËáíäñÜêç. 

"¼ ÷é "  óôïí  åê öï âé  óìü 
ôùí óõ ìðï ë é  ôþí ìáò!

Ìå á öïñ ìÞ äç ìï óß åõ ìá óáò ðïõ á öï ñÜ
ôçí ñå âáí óé óôé êÞ óõ ìðå ñé öï ñÜ ôçò äç ìï -
ôé êÞò áñ ÷Þò ìå ôçí äéá êï ðÞ ôçò ðá ñï ÷Þò
íå ñïý óå óõ ìðï ëß ôç ìáò, èÝ ëù íá äç ëþ óù
êá ôç ãï ñç ìá ôé êÜ ü ôé: 
Êá ôÜ ü óï ìå á öï ñÜ óáí äç ìï ôé êüò óýì -
âïõ ëïò áõ ôÞò ôçò äç ìï ôé êÞò áñ ÷Þò, áë ëÜ
êáé óáí Üí èñù ðïò ìå áß óèç ìá åõ èý íçò
êáé óå âá óìïý óôïí óõ íÜí èñù ðï, èëß âï -
ìáé âá èÝ ùò êáé èå ù ñþ á íå ðß ôñå ðôç êáé å -
ðéåé êþò á ðá ñÜ äå êôç ôçí ðñï êëç ôé êÞ óôÜ -
óç êáé ôçí å íÝñ ãåéá ôçò äç ìï ôé êÞò áñ ÷Þò

íá å ðé âÜë ëåé ðïé íÝò óå óõ ìðï ëß ôåò ìáò ðïõ Ý ÷ïõí á íôß èå ôç Ü ðï øç, óôå ñþ íôáò
ôïõò ôï ðï ëõ ôé ìü ôå ñï á ãá èü ðïõ åß íáé ôï íå ñü. 
Ðñï óù ðé êÜ áí ü ëá áõ ôÜ á ëç èåý ïõí èÝ ëù íá æç ôÞ óù ìéá ìå ãÜ ëç óõ ãíþ ìç á ðü
ôïõò óõ ìðï ëß ôåò ìïõ êáé êÜ íù Ýê êëç óç óôïí äÞ ìáñ ÷ï ê. Êüê êï ñç íá á ðï êá ôá -
óôÞ óåé Ü ìå óá ôçí á äé êß á åéò âÜ ñïò ôïõ óõ ìðï ëß ôç ìáò. 
Âá óß ëçò Ìïõ ëá êÜ êçò,  Äç ìï ôé êüò Óýì âïõ ëïò

Οικολογικό Πάρκο Ν. Ευρυάλης 
Δωρεά της μεγάλης οικογένειας Μαρτίνου. 
Εγκαίνια του νέου οικολογικού πάρκου της Ν.
Ευρυάλης για το οποίο οι Γλυφαδιώτες θα πρέπει
να αισθάνονται υπερήφανοι και να απευθύνουν
ένα τεράστιο “ευχαριστώ” στην μεγάλη των ευερ-
γετών οικογένεια Μαρτίνου. 
Θα είναι το λιγότερο ατόπημα αν κάποιοι τολμή-
σουν στο μέλλον να καπηλευτούν αυτήν την τερά-
στια δωρεά της οικογένειας ως έργο δικό τους. 
Το οικολογικό πάρκο Ευρυάλης έκτασης 7.797,85
μ2 εφάπτεται με την οδό Βενιζέλου. Στο πάρκο,
έχουν γίνει διαμορφώσεις υψηλού και χαμηλού πρασίνου που ταιριάζουν με το ευρύτερο
φυσικό και διαμορφωμένο περιβάλλον του. Με απλή οργάνωση των φυσικών παραμέ-
τρων προκύπτουν τόποι εύκολοι στη διατήρηση, λειτουργικοί, ασφαλείς και απόλυτα προ-
σβάσιμοι. 
Η σημασία του πάρκου είναι ταυτόχρονα τοπική και υπερτοπική. Για τη βιωσιμότητα του
έχει προβλεφθεί οργανική ανάπτυξη και διαδικασία συντήρησης, επιλογή κατάλληλων
φυτών για το συγκεκριμένο τόπο, προσεκτική επιλογή θέσεων για παθητικό δροσισμό και
ηλιοπροστασία και διαμορφώσεις με νερό. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν ενδογενείς
οικογένειες φυτών σε αρμονία με την τοπική οικολογία. Επίσης πλατώματα, ράμπες,
πεζόδρομοι μονοπάτια συνδέουν όλους τους επί μέρους χώρους μεταξύ τους και με τη
γύρω περιοχή.
Όλοι οι χώροι είναι προσβάσιμοι ακόμη και από άτομα μειωμένης κινητικότητας, μεγά-

λης ηλικίας, ή συνοδούς βρεφών σε καροτσάκια. 
Η οργάνωση του χώρου και το λειτουργικό πρόγραμμα προσκαλούν για τη συνεχή χρήση
του ως σημαντικού τόπου συνήθους διαμονής και αναψυχής σε βάθος χρόνου. Ωστόσο,
απαιτείται η πάροδος τεσσάρων περίπου χρόνων ώστε να αναπτυχθούν τα φυτά και να
αναδειχθεί ο χαρακτήρας του πάρκου.  



Ãëõöáäéþôçò Ãëõöáäéþôçò ÌÜéïò 2012 7

Ìå ôÜ ôçí á íá êïß íù óç ãéá ôçí Ý íôá îç ôïõ
íÝ ïõ Franchise FOCUS-ON óôçí Ðå ñéï ÷Þ
ôïõ Ðå ñé óôå ñß ïõ, á êï ëïõ èåß ï Ðåé ñáéÜò
óáí íÝ ï êá ôÜ óôç ìá óôçí ôñï ÷éÜ á íÜ ðôõ îçò
ôïõ Ï ìß ëïõ ôçò FOCUS-ON GROUP. Óôï
êÝ íôñï ôçò ðü ëçò, óå Ý íá Ü êñùò êïì âé êü
óç ìåß ï, ïé å ðé ÷åé ñÞ óåéò ôïõ Ðåé ñáéÜ Ý ÷ïõí
ðéá ôç äõ íá ôü ôç ôá íá âãïõí á ðü ôï á äéÝ -
îï äï, å ìðé óôåõü ìå íïé ôéò Õ ðç ñå óß åò Äéá -

äé êôý ïõ ðïõ ðñï óöÝ ñïõí ïé Å îåé äé êåõ ìÝ íïé Óýì âïõ ëïé Äéá äé êôý ïõ ôçò
FOCUS-ON GROUP. 
Á îß æåé íá óç ìåéù èåß ðùò ï ¼ ìé ëïò, å êôüò á ðü ôá êáé íï ôü ìá êáé ðñù ôï ðï -
ñéá êÜ Project ðïõ á íá ðôýó óåé, åì öá íß æåé ìß á å îáé ñå ôé êÞ ðï ñåß á á íÜ ðôõ -
îçò íÝ ùí óç ìåß ùí ìå óç ìá íôé êü åí äéá öÝ ñïí á ðü ¸ë ëç íåò êáé îÝ íïõò å ðé -
÷åé ñç ìá ôß åò , ãå ãï íüò ðïõ óõ íï äåý å ôáé á ðü ôá äéáñ êÞ ôá îß äéá ôïõ Ðñï Ý -
äñïõ ê. Íß êïõ ÆéÜ êá êáé ôùí óôå ëå ÷þí ôïõ, ðñï êåé ìÝ íïõ íá óõ íï ìé ëÞ óïõí
êáé íá å ðé ëÝ îïõí ü ðùò ðÜ íôá ôïõò êá ëý ôå ñïõò óõ íåñ ãÜ ôåò. 
Óç ìåéþ íïõ ìå ôÝ ëïò ðùò ï ¼ ìé ëïò, åí ü øåé ôçò Ý íáñ îçò ôùí íÝ ùí êá ôá óôç -
ìÜ ôùí áë ëÜ êáé ìß áò á êü ìá íÝ áò äõ íá ìé êÞò óõ íåñ ãá óß áò, å ôïé ìÜ æåé ìéá
Press Conference ðïõ á íá ìÝ íïõ ìå ìå ìå ãÜ ëï åí äéá öÝ ñïí!
Ãéá ðëç ñï öï ñß åò Franchise : 210.89.43.068
franchise@focus-on.gr

Σε προηγούμενο δημοσίευμα μας και
με αφορμή τις “σατανικές συμπτώ-
σεις”, είχαμε αναφερθεί στις περίεργες
δυνάμεις του κακού που κατά καιρούς
πλανιώνται πάνω από την πόλη, λέγο-
ντας ότι  υπάρχει το καλό υπάρχει όμως
και το κακό. 
Υπάρχει ο Θεός υπάρχει κι ο διάβολος
που όπως λέγεται έχει πολλά ποδάρια
και παίζει περίεργα παιγνίδια όπως
αυτό που έπαιξε για μια ακόμη φορά εις βάρος του “άτακτου” δημοτικού συμ-
βούλου κ. Β. Μουλακάκη με τον αποκλεισμό του από την οικονομική επιτροπή
κι αν μέχρι σήμερα δεν είχαμε γίνει μάρτυρες ότι υπάρχουν πράγματι κάποιες
“σκοτεινές δυνάμεις” του κακού που παραμονεύουν πάνω από την πόλη και την
πέφτουν κατά καιρούς σε δημοτικούς συμβούλους και σε πολίτες που έχουν αντί-
θετη άποψη με αυτήν του δημάρχου, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο δημο-
τικός σύμβουλος κ. Β. Μουλακάκης έπεσε θύμα του ρεβανσισμού του δημάρχου
συνέπεια της “κακής διαγωγής” που επέδειξε απέναντι του όταν καταψήφισε
την «αγορά μαμούθ» των περιβόητων οικοπέδων που έχει συνταράξει την κοι-
νωνία της Γλυφάδας, γι αυτό και δεν τον καλέσουν ως όφειλαν, παρά τον παρέ-
καμψαν από την οικονομική επιτροπή τοποθετώντας στην θέση του κάποιον
άλλον νέο και “αξιότιμο” δημοτικό σύμβουλο. 
Βλέπετε λοιπόν ότι με δεδομένο το προηγούμενο των σατανικών συμπτώσεων
δεν μπορούμε να αποδείξουμε βεντέτα και ρεβανσισμό, αυτό είναι κάτι που θα
αξιολογήσετε εσείς και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας, όμως ανεπιφύλαχτα
μπορούμε να πούμε ότι αυτά είναι “διαβόλων έργα που γίνονται, κατ’ εντολή
κάποιων”. 
Από την άλλη οι “εντιμότατοι δημοτικοί σύμβουλοι” της συμπολίτευσης που οι
Γλυφαδιώτες τους εμπιστευτήκανε για να τους αντιπροσωπεύσουν, παρά τα
μηνύματα και όλα όσα κατά καιρούς συμβαίνουν, δείχνουν ανήμποροι να αντι-
δράσουν και με ανεπτυγμένο το αίσθημα ευθύνης και την ευαισθησία που τους
διακρίνει, επαφίενται στον αποκρυφισμό και το ανεξήγητο των υποθέσεων, τις
ανεξιχνίαστες συμπτώσεις και τα πονηρά χούγια του διαβόλου. 
Λέτε μήπως να φοβούνται κι αυτοί τις διαβολικές συμπτώσεις που θα τους ακο-
λουθήσουν;
Ήμαρτον Κύριε λυπήσου μας και λύτρωσε μας από τους πλάνους και τους
πονηρούς.
Υ.Γ
Μόνο ένας Ποιμενάρχης που θα παίζει με “στρατιωτάκια” θα μας… σώσει. 
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Óå ôñï ÷éÜ á íÜ ðôõ îçò ï ¼ ìé ëïò ôçò FOCUS-ON 

Η Γλυφαδιώτισα Παρασκευή Λιάκου 
Σαν απλός άνθρωπος πηρά αυτή
την απόφαση με τη συμμετοχή μου
σ’ αυτές τις εκλογές, για να βοηθή-
σω όσο μπορώ ώστε η χώρα μου
και όλοι οι Έλληνες να καταφέ-
ρουμε να ξεφύγουμε από την
θλίψη και την ανέχεια.
Αυτή λοιπόν τη φορά και σ’ αυτές
τις εκλογές, όλοι οι ανεξάρτητοι
Έλληνες και Ελληνίδες, στήνουμε
καρτέρι στην ιστορία. 
Όλα έχουν ταβάνι, ακόμα και το
σύμπαν. Θέλω να πω, ότι θα έπρε-
πε όλα τα αντιμνημονιακά κόμμα-
τα και όλοι οι αντιμνημονιακοί
πολιτικοί να ήταν απέναντι στην
εξαθλίωση όλων μας γιατί είναι

πασιφανές πλέον πως η μεταπολιτευτική πολιτική αλλά και οι πολιτικοί, είναι παρελθόν.
Άρα όλοι όσοι ακόμα και σήμερα ομιλούν για αποχρώσεις και ιδεολογίες, συνεχίζουν να
ονειροβατούν, αν κι εγώ πιστεύω πως σκόπιμα το κάνουν για γνωστούς λόγους. Δηλαδή οι
μεν μνημονιακοί ώστε να αποκρύψουν διαχρονικά «οφέλη» και βολέματα δικά τους και
μόνο δικά τους και οι δε αντιμνημονιακοί, γιατί διαχρονικά βολεύονται στο να είναι στο
απυρόβλητο μιας και δεν παίρνουν αποφάσεις αλλά απ’ την άλλη όμως, να «απολαμβά-
νουν» όλα όσα απολαμβάνουν. Τώρα οι ισχυρισμοί «δεν κατάλαβα» ή «δεν διάβασα»,
αυτό λίγο ενδιαφέρει τον συνταξιούχο όπως είμαι κι εγώ ή τον μισθωτό ή τους άνεργους
οι τους νέους μας που καταφεύγουν στη μετανάστευση για μια καλύτερη ζωή. 
Απεναντίας κάποιοι «καλοθελητές» όταν ανακοινώθηκε η συνεργασία των
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» με το «ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» δηλαδή του Πάνου Καμμέ-
νου με τον Γιάννη Δημαρά, βιάστηκαν να προεξοφλήσουν και να ειρωνευτούν αυτή την
εθνική ανάγκη και επιβεβλημένη για μένα συνεργασία, λέγοντας πως το ΑΡΜΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ «πάει» χωρίς ρόδες και άλογα. Σε όλους αυτούς απαντώ κι αυτό το κάνω γιατί
καθημερινά έρχομαι σε επαφή με απλούς ανθρώπους σαν κι εμένα, που δεν έχουν τα απα-
ραίτητα πλέον για να ζήσουν, ότι στο ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ κάθε λεπτό και ώρα που περνά,
μαζικά ανεβαίνουν χιλιάδες ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ και Ελληνίδες για ένα ταξίδι-
στόχο προς το φως.
ΛΙΑΚΟΥ Παρασκευή
Στην Β Αθήνας 
Με τους «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ»        

Ξορκίστε το κακό… 
“Σημεία και Τέρατα” στον δήμο Γλυφάδας!
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"ÐñÝðåé íá Ý÷ïõìå åìðéóôïóýíç óôéò äõíÜìåéò ìáò. 
Ç ÅëëÜäá èá ôá êáôáöÝñåé" åðåóÞìáíå ï ê. ÓáìáñÜò óå
óýíôïìç ïìéëßá ôïõ êáôÜ ôçí åðßóêåøÞ ôïõ óôç
ÃáëáêôïêïìéêÞ Ó÷ïëÞ Éùáííßíùí. "Å÷ïõìå ôåñÜóôéï
ïñõêôü ðëïýôï áëëÜ äåí Ý÷ïõìå ïýôå Ýíá ïñõ÷åßï.
¸÷ïõìå ôç äõíáôüôçôá íá öéëïîåíïýìå ôïõñßóôåò áëëÜ
ïé ôïõñßóôåò öåýãïõí áðü ôçí ÅëëÜäá. ¸ñ÷ïíôáé ôá
êñïõáæéåñüðëïéá êáé ëßãåò ïìÜäåò ôá äéþ÷íïõí.
¸÷ïõìå ôá êáëýôåñá ìõáëÜ áëëÜ êáé áõôÜ öåýãïõí óôï
åîùôåñéêü".
"Ïé åêëïãÝò áõôÝò åßíáé ç áñ÷Þ ãéá íá îáíáêåñäßóïõìå ôï
ìÝëëïí. Ìå áíÜðôõîç, ìå äéêáéïóýíç êáé ìå áóöÜëåéá ãéá
ôïí êÜèå ðïëßôç. ×ñçóéìïðïéþíôáò ôïõò ðéï Üîéïõò
¸ëëçíåò”, ôüíéóå ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ.

Á. ÓáìáñÜò: Ç ÅëëÜäá èá ôá êáôáöÝñåé

Ï ðñü å äñïò ôçò Ê.Å.Å.Å. êáé ôïõ Å.Â.Å.Á. ê. Êùí -
óôá íôß íïò Ìß ÷á ëïò  ó÷ï ëéÜ æï íôáò ôï ïé êï íï ìé êü ðñü -
ãñáì ìá ôçò ÍÝ áò Äç ìï êñá ôß áò ðïõ á íá êïß íù óå ï
ðñü å äñüò ôçò Á íôþ íçò Óá ìá ñÜò óôï ÆÜð ðåéï äÞ ëù -
óå:

"Ç å ðé ìå ëç ôç ñéá êÞ êïé íü ôç ôá äåí èá ìðï ñïý óå íá
ìçí å ðé êñï ôÞ óåé êáé óõì öù íÞ óåé á ðü ëõ ôá ìå ôéò èÝ -
óåéò ðïõ ðá ñïõ óß á óå óÞ ìå ñá ï ðñü å äñïò ôçò ÍÝ áò
Äç ìï êñá ôß áò, ðïõ  äÞ ëù óå ñç ôÜ ü ôé èá á íá âáè ìß óåé
ôï ñü ëï ôùí Å ðé ìå ëç ôç ñß ùí ü ëçò ôçò ÷þ ñáò á íá èÝ ôï -
íôÜò ôïõò å êôüò á ðü ôïí èå óìé êü ôïõò ñü ëï, áõ ôüí ôïõ
ïé êï íï ìé êïý óõì âïý ëïõ ôçò å êÜ óôï ôå êõ âÝñ íç óçò,
êáé ïõ óéá óôé êü ôá ôåò áñ ìï äéü ôç ôåò ðïõ á öï ñïýí ôü -
óï ôç äéá ÷åß ñé óç ôùí êïí äõ ëß ùí ôïõ Å ÓÐÁ ü óï êáé
ôç ÷Ü ñá îç êáé ôçí õ ëï ðïß ç óç ôçò å îá ãù ãé êÞò ðï ëé ôé -
êÞò ôçò ÷þ ñáò.  

Ï ðñü å äñïò ôçò ÍÝ áò Äç ìï êñá ôß áò óÞ ìå ñá åß ðå
ðïë ëÜ á ðü áõ ôÜ ðïõ ÷ñü íéá ôþ ñá ôá Å ðé ìå ëç ôÞ ñéá
êáé ï å ðé ÷åé ñç ìá ôé êüò êü óìïò õ ðï óôç ñß æïõí, ÷ù ñßò
äõ óôõ ÷þò íá õ ëï ðïéïý íôáé. Ôá Å ðé ìå ëç ôÞ ñéá óõì öù -
íïýí á ðü ëõ ôá êáé å ðé êñï ôïýí ôéò ðñï ôÜ óåéò ðïõ ðå -
ñéÝ ÷ï íôáé óôï ïé êï íï ìé êü ðñü ãñáì ìá ôçò ÍÝ áò Äç -
ìï êñá ôß áò ãéá
·         ìåß ù óç óôï 15% ôçò öï ñï ëï ãß áò ôùí íï ìé êþí
ðñï óþ ðùí,

·         ðñï þ èç óç ôùí é äéù ôé êï ðïé Þ óå ùí,
·         á îéï ðïß ç óç ôïõ öõ óé êïý ðëïý ôïõ ôçò ÷þ ñáò,
·         å íß ó÷õ óç ôçò ïé êï äï ìé êÞò äñá óôç ñéü ôç ôáò,
·         ðÜ ôá îç ôùí á èÝ ìé ôùí ðñá êôé êþí óôçí á ãï ñÜ
êáé é äéáß ôå ñá óôïí á ãñï ôé êü ôï ìÝ á ìå ôç äç ìéïõñ ãß á
äç ìï ðñá ôç ñß ùí,
·         å îõ ãß áí óç ôïõ Äç ìï óß ïõ êáé á îéï ðïß ç óç ôïõ
óôå ëå ÷éá êïý ôïõ äõ íá ìé êïý,
·         ï ñé óôé êü ôÝ ëïò óôéò ï ñé æü íôéåò ðå ñé êï ðÝò ôùí
ìé óèþí êáé ôùí óõ íôÜ îå ùí,
·         ôïí å ðá íá ðá ôñé óìü êá ôá èÝ óå ùí ìå öï ñï ëï ãé -
êÞ á ìíç óôß á êáé
·         óôü ÷åõ óç óå óõ ãêå êñé ìÝ íïõò ôï ìåßò ôçò ïé êï -
íï ìß áò, êá èþò Üë ëù óôå á ðï ôå ëïýí ðñï ôÜ óåéò ôçò å ðé -
ìå ëç ôç ñéá êÞò êïé íü ôç ôáò.
Óôéò ðñï êëÞ óåéò áõ ôÝò, ç å ðé ìå ëç ôç ñéá êÞ êïé íü ôç ôá

ôçò ÷þ ñáò èá á íôá ðï êñé èåß ìå óôü ÷ï íá óõì âÜ ëåé ôá
ìÝ ãé óôá óôçí êïé íÞ ðñï óðÜ èåéá ãéá ìéá íÝ á ðï ñåß á
á íÜ ðôõ îçò êáé êïé íù íé êÞò óõ íï ÷Þò. ¢ë ëù óôå, ç äÝ -
óìåõ óç ãéá á ðå íï ÷ï ðïß ç óç ôçò å ðé ÷åé ñç ìá ôé êü ôç ôáò
ìáò äß íåé ìå ãá ëý ôå ñç äý íá ìç".
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