
  

ΧΧααιιρρεεττιισσμμόόςς   ττοουυ   ΔΔηημμάάρρχχοουυ   ΑΑμμααρροουυσσίίοουυ   κκααιι   ΠΠρροοέέδδρροουυ   ττηηςς   ΚΚΕΕΔΔΕΕ   

ΓΓ..   ΠΠααττοούύλληη   σσττηηνν   εεννηημμεερρωωττιικκήή   εεκκδδήήλλωωσσηη   ττηηςς   ΑΑΔΔΑΑΕΕ   γγιιαα   ττοο   

ααππόόρρρρηηττοο   ττωωνν   ΗΗλλεεκκττρροοννιικκώώνν   ΕΕππιικκοοιιννωωννιιώώνν   κκααιι   ττηηνν   ΑΑσσφφάάλλεειιαα   

σσττοο   ΔΔιιααδδίίκκττυυοο   

  

ΣΣττοο   ππλλααίίσσιιοο   ττοουυ   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ   μμήήνναα   γγιιαα   ττηηνν   αασσφφάάλλεειιαα   σσττοονν   κκυυββεερρννοοχχώώρροο ,,   

εείίμμααιι   ιιδδιιααίίττεερραα   χχααρροούύμμεεννοοςς   πποουυ   οο   ΔΔήήμμοοςς   ΑΑμμααρροουυσσίίοουυ   φφιιλλοοξξεεννεείί   ττηηνν   ηημμεερρίίδδαα   

ττηηςς   ΑΑρρχχήήςς   ΔΔιιαασσφφάάλλιισσηηςς     ΑΑπποορρρρήήττοουυ   ττωωνν   ΕΕππιικκοοιιννωωννιιώώνν   ((ΑΑΔΔΑΑΕΕ)),,   μμεε   θθέέμμαα ,,   ττοο   

ΑΑππόόρρρρηηττοο   ΗΗλλεεκκττρροοννιικκώώνν   ΕΕππιικκοοιιννωωννιιώώνν   κκααιι   ΑΑσσφφάάλλεειιαα   σσττοο   ΔΔιιααδδίίκκττυυοο ..   

  

ΕΕίίννααιι   ααννααφφααίίρρεεττοο   δδιικκααίίωωμμαα   όόλλωωνν   μμααςς   νναα   ααπποολλααμμββάάννοουυμμεε   ττηηνν   εεππιικκοοιιννωωννίίαα   

μμεε   ττοουυςς   φφίίλλοουυςς   μμααςς ,,   ττοουυςς   σσυυννεερργγάάττεεςς   μμααςς ,,   χχωωρρίίςς   υυπποοκκλλοοππέέςς   κκααιι   άάλλλλεεςς   

ππααρράάννοομμεεςς   εεννέέρργγεειιεεςς ..   

ΕΕππίίσσηηςς ,,   οοιι   ππάάρροοχχοοιι   εεππιικκοοιιννωωννίίααςς   οοφφεείίλλοουυνν   νναα   δδηημμιιοουυρργγοούύνν   όόλλεεςς   ττιιςς   

κκααττάάλλλληηλλεεςς   σσυυννθθήήκκεεςς   ώώσσττεε   νναα   μμααςς   εεξξαασσφφααλλίίζζοουυνν   ττοο   ααππόόρρρρηηττοο   ττωωνν   

εεππιικκοοιιννωωννιιώώνν ..   

  

ΟΟ   έέλλεεγγχχοοςς   ττηηςς   ααννεεξξάάρρττηηττηηςς   ααρρχχήήςς   ττηηςς   δδιιαασσφφάάλλιισσηηςς   ττοουυ   ααπποορρρρήήττοουυ   εείίννααιι   

εεξξίίσσοουυ   σσηημμααννττιικκόόςς ,,   όόσσοο   κκααιι   ηη   εεννηημμέέρρωωσσηη   ττοουυ   κκοοιιννοούύ ,,   σσττοο   δδιικκααίίωωμμαα   ττοουυ   

ααπποορρρρήήττοουυ   ττωωνν   εεππιικκοοιιννωωννιιώώνν ,,   ααλλλλάά   κκααιι   ττωωνν   ττρρόόππωωνν ,,   πποουυ   χχρρεειιάάζζεεττααιι   νναα   

γγννωωρρίίζζεειι   οο   κκααθθέέννααςς   μμααςς ,,   ώώσσττεε   μμόόννοοςς   ττοουυ   νναα   μμπποορρεείί   νναα   ππρροοσσττααττεεύύεειι   ττοο   

ααππόόρρρρηηττοο   ττηηςς   εεππιικκοοιιννωωννίίααςς   ..   

  

ΗΗ   ααννάάγγκκηη   ααυυττήή   γγίίννεεττααιι   αακκόόμμαα   ππιιοο   μμεεγγάάλληη   αανν   ααννααλλοογγιισσττοούύμμεε   ττηηνν   εεππααννάάσστταασσηη   

πποουυ   σσυυννττεελλεείίττααιι   τταα   ττεελλεευυττααίίαα   χχρρόόννιιαα     σσττηηνν   ηηλλεεκκττρροοννιικκήή   εεππιικκοοιιννωωννίίαα   ττόόσσοο   μμεε   

ττιιςς   ττηηλλεεδδιιαασσκκέέψψεειιςς ,,   όόσσοο   κκααιι   μμεε   τταα   κκοοιιννωωννιικκάά   δδίίκκττυυαα ..   

ΟΟ   πποολλίίττηηςς   οοφφεείίλλεειι   νναα   γγννωωρρίίζζεειι   ττηηνν   πποορρεείίαα   ττωωνν     δδεεδδοομμέέννωωνν   ττηηςς   εεππιικκοοιιννωωννίίααςς   

ττοουυ ,,   ττιιςς   κκωωδδιικκοοπποοιιήήσσεειιςς   πποουυ   αακκοολλοουυθθοούύννττααιι   κκααττάά   ττηηνν   μμεεττααφφοορράά   ττοουυςς   κκααιι   

ττηηνν   εεππιικκιιννδδυυννόόττηητταα   πποουυ   υυππάάρρχχεειι   ..   



ΔΔυυσσττυυχχώώςς ,,   ηη   εείίσσοοδδοοςς   σσττηηνν   ζζωωήή   μμααςς   ττόόσσοο   ττοουυ   κκιιννηηττοούύ   ττηηλλεεφφώώννοουυ ,,   ααρρχχιικκάά ,,   

ααλλλλάά   πποολλύύ   ππεερριισσσσόόττεερροο   ττοουυ   δδιιααδδιικκττύύοουυ   σσττοονν   ττρρόόπποο   εεππιικκοοιιννωωννίίααςς   μμααςς ,,   

δδηημμιιοούύρργγηησσεε   πποολλίίττεεςς   ψψηηφφιιαακκάά   ααδδέέξξιιοουυςς ,,   πποουυ   ηη   μμόόννηη   ττοουυςς   φφρροοννττίίδδαα   εείίννααιι   ηη   

γγρρήήγγοορρηη   κκααιι   χχωωρρίίςς   κκόόσσττοοςς   εεππιικκοοιιννωωννίίαα ,,   ααδδιιααφφοορρώώννττααςς   σσεε   μμεεγγάάλλοο   ββααθθμμόό   θθαα   

έέλλεεγγαα   γγιιαα   ττηηνν   δδιιαασσφφάάλλιισσηη   ττοουυ   ααππόόρρρρηηττοουυ   ττηηςς   εεππιικκοοιιννωωννίίααςς   ..   

ΑΑυυττόό   θθαα   ππρρέέππεειι   άάμμεεσσαα   νναα   ααλλλλάάξξεειι ..   

  

ΑΑππόό   ττηηνν   ππρρώώττηη   σσττιιγγμμήή   οο   ΔΔήήμμοοςς   μμααςς   σσττάάθθηηκκεε   ααρρωωγγόόςς   σσττηηνν   ππρροοσσππάάθθεειιαα   ττηηςς   

ΑΑρρχχήήςς   γγιιαα   εεννηημμέέρρωωσσηη   ττοουυ   κκοοιιννοούύ   γγιιαα   θθέέμμαατταα   ππρροοσστταασσίίααςς   ααπποορρρρήήττοουυ   ττηηςς   

εεππιικκοοιιννωωννίίααςς   ..   

ΘΘαα   ππρρέέππεειι   νναα   εεκκππααιιδδεεύύσσοουυμμεε   ττοουυςς   πποολλίίττεεςς   σσττοο   δδιικκααίίωωμμάά   ττοουυςς   σσττηηνν   

ππρροοσστταασσίίαα   ττωωνν   δδεεδδοομμέέννωωνν   ττηηςς   εεππιικκοοιιννωωννίίααςς   ττοουυςς ..   

ΘΘαα   ππρρέέππεειι   νναα   ππιιέέσσοουυμμεε   όόλλοοιι   μμααζζίί   ττιιςς   εεττααιιρρεείίεεςς   νναα   δδώώσσοουυνν   ττηηνν   ππρρέέπποουυσσαα   

σσηημμαασσίίαα   σσεε   ααυυττόό   ττοο   μμεεγγάάλλοο     θθέέμμαα ..     

ΤΤέέλλοοςς ,,   θθαα   ήήτταανν   σσοοββααρρήή   ππααρράάλλεειιψψηη   μμοουυ   αανν   δδεενν   ααννααφφεερρόόμμοουυνν   κκααιι   σσττοονν   φφοορρέέαα   

πποουυ   σσυυννεερργγάάσσττηηκκεε   μμααζζίί   σσααςς   γγιιαα   ττηηνν   δδιιεεξξααγγωωγγήή   ττηηςς   ηημμεερρίίδδααςς ,,   ττοουυ   ΕΕλλλληηννιικκοούύ   

ΚΚέέννττρροουυ   ΑΑσσφφααλλοούύςς   ΔΔιιααδδιικκττύύοουυ ,,   ττοο   έέρργγοο   κκααιι   ττηηνν   ππρροοσσφφοορράά   ττοουυ   άάλλλλωωσσττεε   ττηηνν   

γγννωωρρίίζζωω   μμιιααςς   κκααιι   σσυυννεερργγααζζόόμμαασσττεε   ααρρκκεεττάά   χχρρόόννιιαα   μμέέσσαα   ααππόό   ττοουυςς   φφοορρεείίςς   πποουυ   

έέχχωω   ττηηνν   εευυθθύύννηη ..   

ΗΗ   σσυυννεερργγαασσίίαα   σσααςς   γγννωωρρίίζζοοννττααςς   ττηηνν   δδυυννααμμιικκήή   ττοουυ   κκέέννττρροουυ   θθεεωωρρώώ   όόττιι   θθαα   

σσυυμμββάάλλεειι   οουυσσιιαασσττιικκάά   σσττηηνν   εεννηημμέέρρωωσσηη   ττοουυ   κκοοιιννοούύ   κκααιι   ιιδδίίωωςς   ττωωνν   ππααιιδδιιώώνν   σστταα   

θθέέμμαατταα   ααπποορρρρήήττωωνν   ττωωνν   εεππιικκοοιιννωωννώώνν ..   

  

ΘΘέέλλωω   νναα   σσααςς   δδιιααββεεββααιιώώσσωω   όόττιι   θθαα   εείίμμααιι   δδίίππλλαα   σσααςς   σσττηηνν   ππρροοσσππάάθθεειιαα   πποουυ   

κκάάννεεττεε ,,   γγιιααττίί   ππιισσττεεύύωω   σσττοο   ρρόόλλοο   κκααιι   ττοο   έέρργγοο   ττηηςς   ΑΑρρχχήήςς   γγιιαα   ττηηνν   ππρροοσστταασσίίαα   ττωωνν   

δδιικκααιιωωμμάάττωωνν   ττωωνν   πποολλιιττώώνν   σσττηηνν   εεππιικκοοιιννωωννίίαα ..     

ΚΚααλλήή   σσυυννέέχχεειιαα ..       

  

  

  

  


