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Αγαπεηέ θύνηε Ακηηπενηθενεηάνπε
Σε ζοκέπεηα ηεξ ηειεθωκηθήξ μαξ επηθμηκωκίαξ αιιά θαη ηεξ επηζημιήξ-πνόζθιεζεξ ηεκ μπμία
μμο απεοζύκαηε πνμθεημέκμο κα πανεονεζώ ζηηξ ενγαζίεξ ηεξ Οηθμκμμηθήξ επηηνμπήξ, ζαξ εθθνάδω θαη
εγγνάθωξ ηηξ ζενμέξ εοπανηζηίεξ μμο.
Πανόιμ πμο ε ανπηθή μμο επηζομία ήηακ κα βνίζθμμαη ζηε ζοκεδνίαζε ηεξ επηηνμπήξ γηα έκα ζέμα
ηόζμ ζεμακηηθό γηα ηεκ Ιάιομκμ, όπωξ είκαη ε πηζημπμίεζε εκόξ βαζηθμύ ημπηθμύ πνμϊόκημξ παναγωγήξ
όπωξ είκαη ημ μέιη γηα ημ κεζί μαξ, δοζηοπώξ δεκ μμο ημ επηηνέπμοκ μ θόνημξ ενγαζίαξ θαη ακεηιεμμέκεξ

οπμπνεώζεηξ μμο.

Αηζζάκμμαη όμωξ ηεκ ακάγθε κα ημκίζω ηεκ ηθακμπμίεζε μμο γηα ημ εκδηαθένμκ πμο δείπκεη ε
Πενηθένεηα Ν. Αηγαίμο εμπνάθηωξ -θαη εζείξ πνμζωπηθά από ηεκ ζέζε ημο Ακηηπενηθενεηάνπε
πνωημγεκμύξ ημμέα- γηα ηε ζηήνηλε θαη ακάδεηλε ημο ημπηθμύ μαξ μειημύ, μέζα από ηεκ πηζημπμίεζή ημο,
μηα δηαδηθαζία πμο ένπεηαη κα ακηαπμθνηζεί ζημ πνόκημ αίηεμα ηωκ ημπηθώκ μαξ παναγωγώκ αιιά βέβαηα
θαη ηεξ δεμμηηθήξ μαξ ανπήξ.
Είκαη γκωζηή ε πμηόηεηα ημο Ιαιομκηαθμύ μειημύ, ήδε από Ανπαίεξ ακαθμνέξ όπωξ π.π. ε
παναθηενηζηηθή πενίπηωζε ημο Έιιεκα γεωγνάθμο –ηζημνηθμύ θαη θηιόζμθμο Σηνάβωκα όπμο ζε ακαθμνά

ημο ζηα Γεωγναθηθά (θεθάιαημ 10) ακαθένεη όηη ημ μέιη ηεξ Ιαιύμκμο ήηακ ημ θαιύηενμ ηεξ επμπήξ ημο
(63π.π έωξ 33μ.π).

Ωζηόζμ θαη ε ζύγπνμκε Ιάιομκμξ πανάγεη μέιη πμο θζάκεη κα είκαη έωξ θαη 100% ζε
πενηεθηηθόηεηα από ζομάνη, γεγμκόξ πμο ημ θαζηζηά ημ Θομανίζημ Μέιη Ιαιύμκμο μμκαδηθό γηα ηεκ
ελαηνεηηθή γεύζε θαη ημ δοκαηό ημο άνωμα. Αοηά ηα ηδηαίηενα παναθηενηζηηθά ημο Ιαιύμκηθμο μειημύ, ζε
ζοκδοαζμό με ηε ζνεπηηθή ημο αλία, ημ θαζηζημύκ παγθμζμίωξ έκα από ηα πημ ωθέιημα μέιηα, με ηηξ
πενηζζόηενεξ εοενγεηηθέξ ηδηόηεηεξ.
Τμ ζομάνη βνίζθεηαη ζε ιίγεξ πενημπέξ ηεξ Μεζόγεημο θαη αοηό θάκεη ηε Ιάιομκμ μμκαδηθό
ζομανόημπμ. Η δήηεζε ημο ζομανίζημο μειημύ μιμέκα θαη αολάκεηαη γηαηί έπεη ακαγκωνηζηεί ε βημιμγηθή
ημο αλία ζε όιμ ημκ θόζμμ θαη παναθηενίδεηαη ωξ ημ παβηάνη ημο Ειιεκηθμύ θαη ημο παγθόζμημο μειημύ,

όπωξ ακαθένεηαη ζε πμιιά ελεηδηθεομέκα πενημδηθά θαη βηβιία ημο είδμοξ.

Η δηαδηθαζία ιμηπόκ πηζημπμίεζεξ ημο μειημύ ηεξ Ιαιύμκμο, ζα ημο δώζεη ηεκ απαναίηεηε
«οπόζηαζε», μύηωξ ώζηε κα ζηαζεί επάληα θαη με ηεκ ακαγθαία αλημπηζηία ζηηξ αγμνέξ, απμθηώκηαξ ηεκ
πνμζηηζέμεκε αλία πμο ημο ακαιμγεί θαη ζομβάιιμκηαξ θαη αοηόκ ημκ ηνόπμ ζηεκ εκίζποζε θαη ακάπηολε
ημο πνωημγεκμύξ ημμέα θαη θαη΄ επέθηαζε ηεξ μηθμκμμηθήξ δναζηενηόηεηαξ ημο κεζημύ μαξ.
Ιιείκμκηαξ, παηνεηίδω γηα άιιε μηα θμνά ηε ζοκεδνίαζε ηεξ Επηηνμπήξ, ωξ έκα πνώημ βήμα πνμξ
μηα ειπηδμθόνα ακαπηοληαθή πμνεία γηα ηεκ Ιάιομκμ αιιά θαη ηεκ Πενηθένεηά μαξ γεκηθόηενα.
ΑΚΡΙΒΓΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Με εθηίμεζε,
Ο Δήμανπμξ

Θωάκκεξ Ακη. Γαιμοδήξ

2

