
 

Σηα Σθαθηά εκ πις δηαμανηονία γηα ηα πεμηθά 
 

Λε πνςημβμοιία ηεξ «Σοκημκηζηηθήξ Επηηνμπήξ Φακίςκ θαηά ηεξ ελμοδεηένςζεξ ηςκ πεμηθώκ 

ηεξ Σονίαξ ζηε Λεζόγεημ», πναγμαημπμηήζεθε ηεκ Τνίηε 23/4 Σοκέιεοζε όπμο απμθαζίζηεθε 

θιημάθςζε ηςκ δνάζεςκ με Ονγάκςζε,  Ιηκεημπμίεζε,  Σογθέκηνςζε θαη εκ πις Δηαμανηονία 

πμο ζα λεθηκήζεη από ημ ιημάκη ηεξ Φώναξ Σθαθίςκ ηεκ Κροιακή ηξρ Θωμά 27/04. 
Η ακαπώνεζε ζα γίκεη από ηξ Δημαοςείξ Χαμίωμ 10 π.μ (με 2 πξύλμαμ και ειζιηήοιξ 5 euro) 

και άθινη ζηξ παλιό λιμάμι Σθακίωμ ζηιπ 12.00 ηξ μεζημέοι.  

Θα αθμιμοζήζμοκ μμηιίεξ από εθπνόζςπμοξ ηςκ Σοκημκηζηηθώκ Επηηνμπώκ ηεξ Ινήηεξ, εκώ ε 

επηζηεμμκηθή θάιορε ημο ζέμαημξ ζα γίκεη από ημκ Ε. Πηζζία,  ζοκημκηζηή ηεξ Δηεζκμύξ 

Πνςημβμοιίαξ γηα ηεκ Εηνήκεοζε ζηε Σονία θαη οπεύζοκμ ηεξ Ειιεκηθήξ  Πνςημβμοιίαξ «Έκα 

Ιανάβη γηα ηε Γάδα». 

Θα αθμιμοζήζεη πμνεία πνμξ ημ Κημάκη Σθαθίςκ όπμο μη ζογθεκηνςμέκμη ζα επηβηβαζημύκ ζημ 

θανάβη ηεξ ΑΜΕΜΔΥΙ  

« Δαζθαιμγηάκκεξ» πμο μαδί  με θμοζθςηά, αιηεοηηθά, θαη άιια ζθάθε θαζώξ θαη ημ γκςζηό 

ζθάθμξ «Άγημξ Μηθόιαμξ» ηεξ Πνςημβμοιίαξ «Έκα Ιανάβη γηα ηε Γάδα» ( πμο απμηειεί έκα από 

ηα δομ Ειιεκηθά ρανμθάηθα πμο ημκ Αύγμοζημ ημο 2008, έζπαζακ γηα πνώηε θμνά μεηά από 41 

πνόκηα ημ καοηηθό απμθιεηζμό ηεξ Γάδαξ, μεηαθένμκηαξ αθηηβηζηέξ), ζα ακμηπημύκ ζηα 3-5 μίιηα. 

Τημ εμ πλω διαμαοηροία θα βιμηεξζκξπήζει  αεοξπλάμξ ηηπ Αεοξλέζςηπ Χαμίωμ. 

Θεςνώκηαξ δεδμμέκε ηεκ εοαηζζεημπμίεζε θαη πηζηεύμκηαξ βαζεηά όηη ε πνμζπάζεηα αοηή αλίδεη 

κα γίκεη γκςζηή εονέςξ θαη κα οπμζηενηπηεί έμπναθηα, ΖΗΤΑΛΕ ηεκ εκενγό ζομμεημπή ηόζμ ηεξ 

θμηκςκίαξ ηεξ Ινήηεξ όζμ θαη όιςκ ηςκ θμνέςκ θαζώξ θαη όζςκ δηαζέημοκ βάνθα ή θμοζθςηό 

κα ημ μεηαθένμοκ ζηε Φώνα Σθαθίςκ θαη κα ζομμεηάζπμοκ Δοκαμηθά ζηεκ εκ πιώ Δηαμανηονία. 

Δειώκμομε πςξ όιμη εμείξ πμο ζομμεηέπμομε ζηε Παγθνήηηα εκ πιώ Δηαμανηονία ζηε Φώνα 

Σθαθίςκ όηη 

 Λμκαδηθή μνηζηηθή ιύζε είκαη όπη μόκμ ε ηοπηθή απαγόνεοζε πνήζεξ όπιςκ πεμηθμύ 

πμιέμμο, αιιά ε εθανμμγή μέηνςκ απμηνμπήξ θαηαζθεοήξ πεμηθώκ θαη πονεκηθώκ 

μπιμζηαζίςκ από μιεξ ηηξ πώνεξ ημο πιακήηε. 

 Κεμε ΟΦΘ  ζε όιμοξ ημο πμιέμμοξ 

 
Σρμηξμιζηική Επιηοξπή Χαμίωμ Εμάμηια ζηημ Ενξρδεηέοωζη Χημικώμ Όπλωμ ζηη Θάλαζζα 

ηηπ Μεζξγείξρ 


