
Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλεξγάηεο, 

Κπξίεο θαη θύξηνη, 

Κύξηε Αληηδήκαξρε,    

 

Πξώηνλ λα ζαο επραξηζηήζσ ζεξκά  εθ κέξνπο ηεο Παλειιαδηθήο Φηινδσηθήο θαη 

Πεξηβαιινληηθήο Οκνζπνλδίαο  [Π.Φ.Π.Ο]  θαη ηεο Πξνέδξνπ καο  θαο Ν. Μπνκπνιάθε γηα ηελ 

ηηκεηηθή ζαο πξόζθιεζε λα καο θαιέζεηε ζηελ εκεξίδα ζαο  αιιά θαη λα ζαο ζπγραξνύκε γηα 

ηελ πξσηνβνπιία ζαο απηή θαη λα επρεζνύκε  λα βξεη  θη άιινπο κηκεηέο ζηνλ ρώξν ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο . 

Δεύηεξνλ λα πνύκε ,όηη  όληαο θη εκείο  πνιίηεο απηήο ηεο ρώξαο έρνπκε πιήξε ζπλαίζζεζε  

ησλ νηθνλνκηθώλ αιιά θαη ησλ δνκηθώλ αληημννηήησλ , πνπ δηέξρεηαη ε ρώξα καο. 

Όκσο ,όληαο πεπεηζκέλνη όηη ε θξίζε γηα ηελ νπνία όινη κηιάκε είλαη πξσηίζησο θξίζε ηνπ 

ζπλνιηθνύ καο αμηαθνύ ζπζηήκαηνο , έηζη όπσο απηό δηακνξθώζεθε ηα ηειεπηαία 40 πεξίπνπ 

ρξόληα ζην ηόπν καο, ζεσξνύκε, όηη έρνπκε ππνρξέσζε, κνινλόηη έρνπκε επίγλσζε ηεο ζπρλά 

παξακνξθσκέλεο εηθόλαο πνπ έρνπλ γηα καο, ηνπο πνιίηεο  πνπ εθηόο ησλ άιισλ θνηλσληθώλ 

αγώλσλ αγσληδόκαζηε θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ, λα κεηαγγίζνπκε ηηο αμίεο θαη ηα 

ηδαληθά  καο  θαη λα κηιήζνπκε θαη γηα ηα δώα, δηόηη πηζηεύνπκε, όηη ν ζεβαζκόο πξνο ην ίδην ην 

δηθαίσκα λα δεη θάπνηνο κε αμηνπξέπεηα, όπνηα κνξθή ή δηαθνξεηηθόηεηα θαη  λα έρεη, είηε είλαη  

αλζξώπηλν είηε κε αλζξώπηλν νλ, ζπκβάιιεη  ζε κηα αλαγελλεηηθή πλνή ηεο θνηλσλίαο ηελ 

νπνία πάκε έλα βήκα αθόκε κπξνζηά. 

Θεσξνύκε , όηη έρνπκε ηελ ππνρξέσζε όινη καο λα παξαδώζνπκε ηελ ζθπηάιε ζηα λέα παηδηά 

απαιιαγκέλε από αληηιήςεηο γηα ηα δώα, πνπ δελ καο ηηκνύλ ζαλ αλζξώπνπο αιιά θαη ζαλ κηα 

ζύγρξνλε επξσπατθή ρώξα . 

Εηδηθόηεξα γηα ην ζέκα ησλ αδέζπνησλ δώσλ έρνπκε επίζεο ην θαζήθνλ, ε δεκνηηθή αξρή  θαη 

εκείο, λα πξνσζήζνπκε ηέηνηεο ιύζεηο , πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ ην δήηεκα  ησλ ρηιηάδσλ 

αδέζπνησλ, θαη δελ ζα ην κεξεκεηίδνπλ, όπσο ρξόληα θάλνπκε ηώξα, ρσξίο ε θαηάζηαζε λα 

αιιάδεη, αθξηβώο επεηδή νη πξνηεηλόκελεο ιύζεηο δελ ήηαλ νη ελδεδεηγκέλεο .  

Τνλ πεξαζκέλν Μάην ε Παλειιαδηθή Φηινδσηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Οκνζπνλδία δηνξγάλσζε 

καδί κε ηελ Κεληξηθή Έλσζε Δήκσλ θαη ηνλ Πξόεδξό ηεο θ. Παηνύιε κηα εμαηξεηηθή εκεξίδα κε 

ζέκα « Για μια Ελλάδα χωρίς αδέσποτα». 

Επηηξέςηε κνπ λα ζαο δηαβάζσ ηα δπν  θνηλά ςεθίζκαηα  ΚΕΔΕ θαη Οκνζπνλδία καο γηα ηνλ 

πνιύ ζεκαληηθό ιόγν , όηη νη ιύζεηο πνπ πξνηείλνπκε είλαη νη κνλαδηθέο , πνπ ζα αλνίμνπλ ην 

δξόκν γηα κηα Ειιάδα ρσξηο αδέζπνηα. [Αλάγλσζε ςεθηζκάησλ] 

Σαο επραξηζηνύκε θαη πάιη θαη ζαο εθθξάδσ ηελ επηζπκία ηεο Παλειιαδηθήο Φηινδσηθήο θαη 

Πεξηβαιινληηθήο Οκνζπνλδίαο, θαη ηα δπν απηά ςεθίζκαηα λα γίλνπλ θαη ςεθίζκαηα ηεο 

εκεξίδαο ζαο. 


