
  
  
                ΑΑΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟ  ΛΛΑΑΟΟ  ΟΟΙΙ  ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  κκ..  ΣΣΤΤΑΑΜΜΟΟΥΥΛΛΗΗ  
  
  
      ΟΟ  κκ..  ΣΣττααμμοούύλληηςς  ααφφοούύ  εεππέέσσττρρεεψψεε  ααππόό  ττοο  ττααξξιιδδάάκκιι  ααννααψψυυχχήήςς  σσττηη  μμαακκρριιννήή  ΚΚίίνναα  σσττηηνν  
οοπποοίίαα  ππήήγγεε  μμεε  ττιιςς  44..550000  εευυρρώώ  ττοουυ  ΜΜεεγγααρριικκοούύ  κκααιι  ΝΝεεοοππεερρααμμιιώώττιικκοουυ  λλααοούύ,,  θθεεώώρρηησσεε  
φφρρόόννιιμμοο  νναα  ππρροοββεείί  σσεε  εεξξααγγγγεελλίίεεςς  ττύύπποουυ  ««ΜΜααυυρροογγιιααλλοούύρροουυ»»  μμεε  ππάάρραα  πποολλλλάά  ««ΘΘΑΑ»»..  
    ΘΘΑΑ  φφττιιααχχττεείί  υυδδααττοοδδρρόόμμιιοο,,  
    ΘΘΑΑ  φφττιιααχχττεείί  θθεεμμααττιικκόό  ππάάρρκκοο,,  
    ΘΘΑΑ  φφττιιααχχττεείί  μμααρρίίνναα,,    ΘΘΑΑ,,  ΘΘΑΑ,,  ΘΘΑΑ……  
      ΣΣεε  πποοιιοουυςς  ννοομμίίζζεειι  όόττιι  ααππεευυθθύύννεεττααιι  οο  κκ..  ΣΣττααμμοούύλληηςς;;  ΣΣεε  ιιθθααγγεεννεείίςς;;  
    ΑΑυυττέέςς  οοιι  σσυυμμφφωωννίίεεςς  σσυυννοοδδεεύύοοννττααιι  ααππόό  υυπποογγρρααφφέέςς  ,,  γγιιααττίί  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  όόππωωςς  λλέέεειι  οο  
σσοοφφόόςς  λλααόόςς  ««μμεε  τταα  λλόόγγιιαα  χχττίίζζεειιςς  ααννώώγγιιαα  κκααιι  κκααττώώγγιιαα»»..  
    ΑΑςς  σσττααμμααττήήσσεειι  λλοοιιππόόνν  ττοο  δδοούύλλεεμμαα  πποουυ  ρρίίχχννεειι  σσττοουυςς  πποολλίίττεεςς..  ΔΔεενν  ππεερρννάάννεε  ππλλέέοονν  
ααυυττάά..  
    ΗΗ  ααλλήήθθεειιαα  εείίννααιι  μμιιαα..  ΟΟ  κκ..  ΣΣττααμμοούύλληηςς  έέκκααννεε  έένναα  ωωρρααίίοο  ττααξξιιδδάάκκιι  ααννααψψυυχχήήςς,,  γγννώώρριισσεε  
ννέέοο  κκόόσσμμοο,,  φφωωττοογγρρααφφήήθθηηκκεε  κκααττάά  ττηηνν  ππρροοσσφφιιλλήή  ττοουυ  τταακκττιικκήή  μμεε  σσηημμααίίννοονντταα  
ππρρόόσσωωππαα,,  όόππωωςς  οο  ΠΠρρωωθθυυπποουυρργγόόςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  μμααςς  ΑΑλλέέξξηηςς  ΤΤσσίίππρρααςς  κκααιι  οο  σσυυννάάδδεελλφφοοςς  
ττοουυ  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΜΜααρρααθθώώνναα  ΗΗλλίίααςς  ΨΨιιννάάκκηηςς,,  κκιι  όόλλαα  ααυυττάά  μμεε  ττηη  γγννωωσσττήή  μμέέθθοοδδοο  ττοουυ  
««ττζζάάμμππαα»»..  ΑΑςς  όόψψοοννττααιι  οοιι  δδηημμόόττεεςς!!  
    ΤΤέέλλοοςς  ααννττίί  νναα  μμααςς  κκοουυννάάεειι  ττοο  δδάάχχττυυλλοο  κκααττηηγγοορρώώννττααςς  μμααςς  γγιιαα  δδήήθθεενν  κκίίννδδυυννοο  
χχρρεεοοκκοοππίίααςς  ττοουυ  δδήήμμοουυ  κκααιι  ααππώώλλεειιααςς  πποολλλλώώνν  εεκκααττοοννττάάδδωωνν  εευυρρώώ  εεππίί  ττωωνν  ηημμεερρώώνν  μμααςς,,  
νναα  δδιικκααιιοολλοογγήήσσεειι  ττιιςς  πποολλυυάάρριιθθμμεεςς  κκααιι  ααδδιικκααιιοολλόόγγηηττεεςς  ααππεευυθθεείίααςς  ααννααθθέέσσεειιςς  σσεε  
««σσυυγγγγεεννεείίςς  κκααιι  φφίίλλοουυςς»»  ααππόό  ττηηνν  ααννάάλληηψψηη  ττωωνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν  ττοουυ  μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα,,  
ααννααθθέέσσεειιςς  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο..  
    ΝΝαα  δδιικκααιιοολλοογγήήσσεειι  εεππίίσσηηςς  τταα  ααττεελλεείίωωτταα  ττρρααππεεζζώώμμαατταα  σσεε  πποολλιιττιικκοούύςς  κκααιι  μμηη  μμεε  τταα  
χχρρήήμμαατταα  ττωωνν  δδηημμοοττώώνν..  
    ΑΑλλήήθθεειιαα  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  σσααςς  κκ..  ΣΣττααμμοούύλληη  πποοιιαα  ηη  θθέέσσηη  ττοουυ  ««ννόόμμιιμμοουυ»»  κκααιι  ττοουυ  
««ηηθθιικκοούύ»»..  ΑΑυυττάά  ιισσχχύύοουυνν  γγιιαα  εεσσάάςς  σσήήμμεερραα,,  ήή  εείίχχαανν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  νναα  τταα  ττηηρρήήσσοουυνν  μμόόννοο  
οοιι  ππρροοηηγγοούύμμεεννεεςς  δδιιοοιικκήήσσεειιςς;;  
    ΕΕίίννααιι  ηηθθιικκόό  νναα  σσππααττααλλάάττεε  44..550000  εευυρρώώ  ττωωνν  δδηημμοοττώώνν  γγιιαα  ττααξξιιδδάάκκιι  ααννααψψυυχχήήςς;;  
    ΕΕίίννααιι  ηηθθιικκόό  νναα  σσκκοορρππάάττεε  ττιιςς  ααππεευυθθεείίααςς  ααννααθθέέσσεειιςς  σσεε  σσυυγγγγεεννεείίςς  κκααιι  φφίίλλοουυςς;;  
    ΕΕίίννααιι  ηηθθιικκόό  νναα  σσκκοορρππάάττεε  δδεεξξιιάά  κκιι  ααρριισσττεερράά  τταα  χχρρήήμμαατταα  ττωωνν  δδηημμοοττώώνν  γγιιαα  
ττρρααππεεζζώώμμαατταα;;  
    ΕΕίίννααιι  ηηθθιικκόό  νναα  κκοορροοϊϊδδεεύύεεττεε  ττοο  ΜΜεεγγααρριικκόό  κκααιι  ΝΝεεοοππεερρααμμιιώώττιικκοο  λλααόό;;  
  
                                                                ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΝΝΔΔΥΥΑΑΣΣΜΜΟΟΥΥ  
                                                      ««ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΑΑ  ––  ΝΝΕΕΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΑΑΜΜΟΟΣΣ  ΝΝΕΕΟΟ  ΞΞΕΕΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑ»»  
      


