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ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΤ ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΟ ΑΜΤΝΣΑΙΟ
Ο Ττσπξσογόπ Αμάπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικόςηςαπ & Νασςιλίαπ, σπεύθσμξπ για
θέμαςα Νασςιλίαπ, κ. Άδχμηπ Γεχογιάδηπ επιρκέτςηκε με ςημ ξικξγέμειά ςξσ
ςξ Αμύμςαιξ για ςιπ ημέοεπ ςηπ Ποχςξυοξμιάπ, καθώπ έλκει ςημ καςαγχγή
ςξσ από ςημ πεοιξυή μαπ.
ςξ πλαίριξ ςηπ επίρκεφήπ ςξσ ρςημ πεοιξυή ξ Ττσπξσογόπ είυε ρσμάμςηρη
και εκςεμή ρσμεογαρία με ςξμ Δήμαουξ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκη Ιχρητίδη, ξ
ξπξίξπ ςξσ ενέθερε ςα βαρικόςεοα ποξβλήμαςα ςηπ πεοιξυήπ και ςξ
ρυεδιαρμό ςηπ Δημξςικήπ Αουήπ για ςημ αμςιμεςώπιρή ςξσπ. Μάλιρςα ζήςηρε
ςημ αοχγή και ρςήοινη ςξσ κ. Ττσπξσογξύ, καθώπ ςα βαρικά ποξβλήμαςα
πξσ αμςιμεςχπίζει η πεοιξυή είμαι υοξμίζξμςα και ςα αιςήμαςά μαπ είμαι
απξλύςχπ δίκαια.
σγκεκοιμέμα ςα βαρικόςεοα ποξβλήμαςα πξσ ςέθηκαμ ήςαμ η επαματξοά
ςχμ δοξμξλξγίχμ ςχμ επιβαςικώμ αμανξρςξιυιώμ ςηπ ΣΡΑΙΝΟΔ, η
ποξεςξιμαρία ςηπ μεςαλιγμιςικήπ πεοιόδξσ και η ξλξκλήοχρη ςξσ έογξσ ςηπ
ςηλεθέομαμρηπ.
Για θέμα ςξσ ςοαίμξσ ξ κ. Γεχογιάδηπ είυε άμερη επικξιμχμία με ςξμ
ρημεοιμό Τπξσογό Μεςατξοώμ, κ. Μάκη Βξοίδη και ξοίρςηκε ημεοξμημία
ρσμάμςηρηπ για μα εκςεθξύμ ρςξμ Τπξσογό ςα επιυειοήμαςα ςηπ ςξπικήπ
κξιμχμίαπ ρυεςικά με ςημ επαματξοά ςχμ δοξμξλξγίχμ. Αμςίρςξιυα σπήονε
επικξιμχμία με ςξμ Τπξσογό Αμάπςσνηπ, κ. Μιυάλη Χοσρξυξΐδη για ςημ
ποαγμαςξπξίηρη ρσμάμςηρηπ με αμςικείμεμξ ρσζήςηρηπ ςημ ποόςαρη ςξσ
Δημάουξσ Αμσμςαίξσ για εταομξγή ειδικξύ αμαπςσνιακξύ μόμξσ μόμξ για
ςημ πεοιξυή μαπ με απξκλειρςικό ρκξπό ςημ ποξεςξιμαρία για ςη
μεςαλιγμιςική πεοίξδξ. Σέλξπ, ξ κ. Ττσπξσογόπ δερμεύςηκε για ςημ
σπξρςήοινη ςξσ αιςήμαςξπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ ποξπ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη
για ξλξκλήοχρη ςξσ έογξσ ςηπ ςηλεθέομαμρηπ.
«Είυα μία ξσριαρςική ρσμάμςηρη με ςξμ ρσμςξπίςη μαπ σπξσογό και εύυξμαι η
ρσμεογαρία πξσ μόλιπ νεκιμήραμε μα απξδώρει ρύμςξμα καοπξύπ. Σςξμ
αγώμα πξσ δίμξσμε για ςιπ αμαπςσνιακέπ ποξςεοαιόςηςεπ ςηπ πεοιξυήπ
καλξύμε όλξσπ όρξσπ μπξοξύμ μα βξηθήρξσμ ρςημ επίςεσνη ςωμ ρςόυωμ μαπ
και είμαι ιδιαίςεοα εσυαοιρςημέμξπ από ςημ άμερη αμςαπόκοιρη ςξσ κ.
Υτσπξσογξύ», δήλχρε ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκηπ Ιχρητίδηπ αμέρχπ
μεςά ςη ρσμεογαρία πξσ είυε με ςξμ Ττσπξσογό, κ. Άδχμη Γεχογιάδη.
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