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    Κόριμθος 5 Ιοσμίοσ 2021 

                   ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ.: 301/5/12-λε’ 

 

ΠΡΟ:  1) Τπμονγό Πνμζηαζίαξ Σμο Πμιίηε (Μέζς Π.Ο.Α.Τ). 

              2) θ. Ανπεγό Γιιεκηθήξ Αζηοκμμίαξ (Μέζς Π.Ο.Α.Τ). 

              3) Βμοιεοηέξ Νμμμύ Κμνηκζίαξ 

              4) Π.Ο.Α.Τ 

              5) Άπακηα ηα μέιε μαξ 

 

ΚΟΙΝ.: 1) ΓΓ.Π.Α.Δ Πει/κεζμο, 2), Δ.Α. Κμνηκζίαξ, 3) Δήμανπμ Κμνηκζίςκ, 

4)Άπακηα μέζα μαδηθήξ εκεμένςζεξ.  

 

ΘΓΜΑ: « Πνμξ θιείζημμ μη οπενεζίεξ ηεξ Δηεύζοκζεξ Αζηοκμμίαξ Κμνηκζίαξ ». 
 

Κύνηε Τπμονγέ,  

   Σμκ επηέμβνημ ημο 2019 με ηεκ εγθαηάζηαζε θαη ιεηημονγία ηεξ Ακμηπηήξ Δμμήξ ζημ 

θέκηνμ ηεξ πόιεξ ηεξ Κμνίκζμο θαη αθμογθναδόμεκμξ ηεκ εγθιεμαηηθόηεηα ημο Νμμμύ μαξ ζε 

επίπεδμ Αηηηθήξ, ηεκ μεγάιε έιιεηρε πνμζςπηθμύ, θαζώξ θαη ηεκ ύπανλε ημο μεγαιύηενμο 

Πακειιαδηθά ΠΡΟ.ΚΓ.Κ.Α., ΔΓΜΓΤΣΗΚΑΣΓ εκώπημκ ηεξ πμιηηηθήξ εγεζίαξ θαη ημπηθώκ 

παναγόκηςκ ημο Νμμμύ μαξ όηη ε ΔΑ Κμνηκζίαξ ζα εκηζπύεηαη ζε μεκηαία βάζε με ζανάκηα 

(40) αζηοκμμηθμύξ. 

   Γηα ημκ επενπόμεκμ μήκα δεκ έπεη αθόμα λεθαζανηζηεί θαη όπςξ πνμβιέπεηαη μ ανηζμόξ ηεξ 

εκηζποηηθήξ δύκαμεξ ζα μεηςζεί ζεμακηηθά, ιεζμμκώκηαξ όηη ε πόιε μαξ ζημ θέκηνμ ηεξ 

απανηζμεί 2.000 αιιμδαπμύξ (δμμή θαη ΠΡΟ.ΚΓ.Κ.Α.) θαη ζημκ Νμμό μαξ οθίζηακηαη πέκηε (5) 

μεγάιμη θαηαοιηζμμί ROMA με πιεζοζμό πενί ηα 4.000 άημμα με όηη αοηό ζοκεπάγεηαη, 

θαζώξ επίζεξ γεηηκηάδεη με ημκ Νμμό Αηηηθήξ θαη μ πιεζοζμόξ ηεξ ηνηπιαζηάδεηαη όιε ηεκ 

ζενηκή πενίμδμ.  

  Έθπιεθημη παναηενμύμε κα ελαθμιμοζμύκ κα εκηζπύμκηαη Νμμμί, θαίημη μη ιόγμη γηα ημοξ 

μπμίμοξ ανπηθά εκηζπύζεθακ κα έπμοκ εθιείρεη θαη μ Νμμόξ μαξ εκώ ελαθμιμοζεί κα έπεη ηηξ 

παναπάκς ακάγθεξ κα αθήκεηαη ζημ έιεμξ ηεξ εγθιεμαηηθόηεηαξ θαη με ηεκ οπάνπμοζα 

αζηοκμμηθή δύκαμε κα είκαη θύζε αδύκαημ κα ηεκ ακηημεηςπίζεη. 

Κύνηε Ανπεγέ,  



Σε πρόσυατη σσνάντησή μας την 15-05-2021, εκώπημκ ημο θ. Γεκηθμύ ηεξ ΓΓ.Π.Α.Δ. 

Πειμπμκκήζμο, πανμοζία εθπνμζώπμο ηεξ Π.Ο.Α.Τ. θαη ηςκ Πνμέδνςκ ηςκ Γκώζεςκ ηεξ 

ακςηένς Πενηθένεηαξ, ζημ ανπηθό θαη θονηόηενμ αίηεμα μαξ γηα ηεκ παναμμκή ηεξ 

εκηζποηηθήξ δύκαμεξ ηςκ 40 αζηοκμμηθώκ, ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΤΕ τωρίς να μας αυήσετε 

περιθώριο αμυισβήτησης ότι η ενίστσση θα σσνετίσει να συίσταται. Μάιηζηα όηακ 

παναθηενηζηηθά ζαξ ακαθέναμε όηη ε Δ.Α. Κμνηκζίαξ είκαη ήδε «δηαζςιεκμμέκε» μαξ 

οπμζπεζήθαηε εθ κέμο όηη δεκ ζα ηναβήλεηε ηα θαιώδηα. Δεμ πέραζαμ δσο βδομάδες και 

ζηημ πρώηη αμαμέωζη ήδε βιέπμομε «ημκ αζζεκή ζαξ (Δ.Α. Κμνηκζίαξ) κα πανμπαιεύεη». Ση 

άιιαλε θ. Ανπεγέ; 

  

     Κύνηε Τπμονγέ, Κύνηε Ανπεγέ,  

Ακαμέκμομε ηεκ άμεζε έθδμζε ζπεηηθήξ Δηαηαγήξ γηα εκίζποζε ημο Νμμμύ μαξ με ζανάκηα 

(40) άημμα, γκςνίδμκηαξ ζαξ θαη θαζηζηώκηαξ ζαξ οπεύζοκμοξ γηα ηεκ έιιεηρε αζηοκόμεοζεξ 

θαζ’ όιμ ημ 24ώνμ ζημ Νμμό μαξ.    

 

       θ.θ. Τπμονγμί, θ.θ. Βμοιεοηέξ θαη πανάγμκηεξ ηεξ ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ ημο Νμμμύ μαξ,  

 Ανπηθά ζα ζέιαμε κα ζαξ οπεκζομίδμομε όηη ήζαζηακ πανόκηεξ ζηηξ δεζμεύζεηξ ημο θ. 

Τπμονγμύ θαη κα ζαξ εθθνάζμομε ηεκ απμνία μαξ ηη ζα πείηε ζημκ Κμνηκζηαθό ιαό γηα ηεκ 

έιιεηρε ηεξ αζηοκμμηθήξ πανμοζίαξ. αξ θαιμύμε κα γίκεηαη ζύμμαπμη ηςκ αηηεμάηςκ μαξ θαη 

κα εκηζπύζεηε ηεκ αζθάιεηα ηςκ πμιηηώκ ηεξ Κμνηκζίαξ, με ηεκ άμεζε θηκεημπμίεζε ζαξ.  

     

 Σέιμξ κα γκςνίζμομε ζε όιμοξ ημοξ απμδέθηεξ ημο πανόκημξ μ ανηζμόξ ηςκ μόκημςκ 

αζηοκμμηθώκ ηεξ Δ.Α. Κμνηκζίαξ θαηά ηηξ ηαθηηθέξ μεηαζέζεηξ μεηώκεηαη ακηί κα αολάκεηαη 

θαη κα θαηαζηήζμομε ζαθέξ όηη Γιιάδα δεκ είκαη μόκμ ε Αηηηθή, ε Θεζζαιμκίθε θαη ε Κνήηε.  

Γηα όζμοξ δεκ γκςνίδμοκ, ε πνμεθιμγηθή πενημδεία ημο ζεμενηκμύ Πνςζοπμονγμύ ηεξ Υώναξ 

ζημκ Νμμό μαξ, λεθίκεζε από ημ εημημόννμπμ μέγανμ ηεξ Δ.Α. Κμνηκζίαξ θαη αθόμα 

πενημέκμομε ηεκ οιμπμίεζε ηςκ οπμζπέζεςκ.  

 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
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