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Ποιμ ςημ έμαονη ςηπ ρσζήςηρηπ ςχμ θεμάςχμ ημεοήριαπ διάςανηπ και 
ρσγκεκοιμέμα ρςξ ςέλξπ ςξσ ημιώοξσ ςχμ εοχςήρεχμ και ςηπ εμημέοχρηπ 
ςξσ ρώμαςξπ από ςξ Δήμαουξ, δημιξσογήθηκε αμαίςια έμςαρη και 
απξυώοηρε η μείζχμ μειξφητία από ςξ Δημξςικό Σσμβξύλιξ Αμσμςαίξσ. 
Καςά ςη διάοκεια ςηπ εμημέοχρηπ ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκηπ 
Ιχρητίδηπ είυε εμημεοώρει ςξσπ Δημξςικξύπ Σσμβξύλξσπ και ςξσπ 
παοεσοιρκόμεμξσπ για ςιπ επατέπ πξσ είυε ρυεςικά με ςα εμεογειακά θέμαςα, 
δίμξμςαπ έμταρη ρςη ρσμάμςηρη με ςξμ Υπξσογό Πεοιβάλλξμςξπ, Εμέογειαπ 
και Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ, κ. Γιώογξ Παπακχμρςαμςίμξσ. Αματεοόμεμξπ ρςη  
δημόρια διαβξύλεσρη για ςξ μόμξ πξσ καθξοίζει ςξμ ςοόπξ καςαμξμήπ ςξσ 
Τξπικξύ Πόοξσ Αμάπςσνηπ ςόμιρε δύξ ρςξιυεία από ςη διαδικαρία ςηπ 
διαβξύλεσρηπ: ποώςξμ όςι ξ Δήμξπ Αμσμςαίξσ έτεοε ςξ κύοιξ βάοξπ ςηπ 
διαβξύλεσρηπ και δεύςεοξμ όςι σπήουε παμςελήπ έλλειφη παοξσρίαπ ςηπ 
μειξφητίαπ ρςη διαβξύλεσρη κάςι πξσ επιρημάμθηκε και από κύκλξσπ ςξσ 
Υπξσογείξσ. Τξ γεγξμόπ ςηπ μη ρσμμεςξυήπ ςηπ μειξφητίαπ ρςη 
διαβξύλεσρη, αμ και ζηςήθηκε δημόρια και επαμειλημμέμα από ςξ Δήμαουξ 
λόγχ ςηπ κοιριμόςηςαπ ςξσ θέμαςξπ, ςξμίρςηκε από ςξμ κ. Ιχρητίδη, ξ 
ξπξίξπ επερήμαμε όςι «Δώραμε μόμξι μαπ ςη μάυη. Είμαι αιριόδξνξπ για ςξ 
απξςέλερμα, αλλά με λσπεί ςξ γεγξμόπ όςι δεμ ρσμμεςείυε η μειξφητία. Η 
θέρη μαπ θα ήςαμ πιξ ιρυσοή εάμ ρσμμεςείυαμ όλξι ρςημ ποξρπάθεια. Θεχοώ 
ςη μη ρσμμεςξυή ςξσ κ. Θεξδχοίδη και ςηπ ξμάδαπ ςξσ ακαςαμόηςη διόςι ρςξ 
θέμα ασςό δεμ υχοξύμ μικοξπξλιςικέπ, μιλάμε για ςξ μέλλξμ ςξσ ςόπξσ. Σε 
μία ςέςξια ξικξμξμική ρσγκσοία παλεύξσμε μα βελςιώρξσμε ρημαμςικά ςημ 
ξικξμξμική καςάρςαρη ςξσ Δήμξσ, όυι για ςξμ Ιχρητίδη ή για ςξμ 
Θεξδχοίδη, αλλά για όλξσπ ςξσπ δημόςεπ. Για καλύςεοεπ σπηοερίεπ, για 
πεοιρρόςεοα έογα και καλύςεοη πξιόςηςα ζχήπ. Σ’ ασςή ςη μάυη ςξσπ ήθελα 
όλξσπ δίπλα μξσ, αλλά δσρςσυώπ ξύςε ςξ ρσμτέοξμ ςξσ ςόπξσ δεμ καςάτεοε 
μα παοαμεοίρει ςιπ μικοξπξλιςικέπ και ςιπ ρκξπιμόςηςεπ. Παο’ όλα ασςά 
σπάουει και η θεςική διάρςαρη καθώπ για μέμα είμαι ιδιαίςεοα ρημαμςικό όςι 
ξι ρσμεογάςεπ μξσ μπήκαμ ρςη μάυη και πλαιρίχραμ ςημ ποξρπάθεια και ςξσπ 
εσυαοιρςώ γι’ ασςό». 
Μεςά ςξ ςέλξπ ςηπ εμημέοχρηπ ςξσ Δημάουξσ, ςξ λόγξ ζήςηρε ξ κ. 
Θεξδχοίδηπ, θέλξμςαπ μα απαμςήρει ρε όρα αμέτεοε ξ Δήμαουξπ. Ο 
Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ, κ. Γιάμμηπ Λιάρηπ, ςξσ έδχρε ςξ λόγξ 
με ςημ παοαςήοηρη όςι ασςό γίμεςαι εκςόπ διαδικαρίαπ, ατξύ ξ Καμξμιρμόπ 
ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ Αμσμςαίξσ ποξβλέπει όςι η διαδικαρία 
εοχςήρεχμ και εμημέοχρηπ από ςξ Δήμαουξ ξλξκληοώμεςαι με ςημ 
ξλξκλήοχρη ςηπ εμημέοχρηπ από ςξ Δήμαουξ. Σσγκεκοιμέμα ξ κ. Λιάρηπ 
αμέτεοε όςι «Τξ αίςημα ςξσ κ. Θεξδχοίδη για απάμςηρη είμαι εκςόπ 
διαδικαρίαπ. Παο’ όλα ασςά έυεςε ςξ λόγξ». Η τοάρη ςξσ κ. Λιάρη ήςαμ 



ατξομή για μα νερπάρει έμςαρη και ρςη ρσμέυεια μα απξυχοήρει η ξμάδα 
ςξσ κ. Θεξδχοίδη. 
Ο Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κ. Ιχρητίδηπ ρσμέδερε ςημ απξυώοηρη ςξσ κ. 
Θεξδχοίδη και ςηπ ξμάδαπ ςξσ με ςη ρσζήςηρη ςξσ ποώςξσ θέμαςξπ ςηπ 
ημεοήριαπ διάςανηπ, ρυεςικά με ςη μεγάλη επιςσυία ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ 
πξσ ατξοά ρςη διαποαγμάςεσρη με ςξσπ παοαγχγξύπ αμαμεώριμχμ πηγώμ 
εμέογειαπ και ςιπ πξλύ βελςιχμέμεπ ποξςάρειπ ρσμεογαρίαπ ςξσπ με ςξ Δήμξ 
Αμσμςαίξσ. Καςηγόοηρε ςξμ κ. Θεξδχοίδη για τσγξμαυία, καθώπ ρε 
ποξηγξσμεμη ρσμεδοίαρη ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ πξσ είυε αουικώπ 
ρσζηςηθεί ςξ θέμα ςηπ ρσμεογαρίαπ με ςημ εςαιοία «Εμαλλακςικέπ Μξοτέπ 
Εμέογειαπ Μακεδξμίαπ Α.Ε.» ξ Δήμαουξπ είυε ζηςήρει αμαβξλή ςξσ θέμαςξπ 
για μα μπξοέρει μα ρσζηςήρει με ςξσπ εκποξρώπξσπ ςηπ εςαιοίαπ θέςξμςαπ 
ςη μέα τιλξρξτία και πξλιςική ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ για ςιπ ΑΠΕ και ξ κ. 
Θεξδχοίδηπ είυε καςηγξοήρει ςξ Δήμαουξ όςι μαςαιξπξμεί και καλό θα ήςαμ 
μα δευθεί ό,ςι δίμει η εςαιοία ρςξ Δήμξ ρύμτχμα με ςξ μόμξ. Ο κ. Ιχρητίδηπ 
ςόμιρε όςι «θα ήςαμ εναιοεςικά δύρκξλξ για ςξμ κ. Θεξδχοίδη μα 
αμαγμχοίρει ςξ λάθξπ ςξσ μεςά ςη μεγάλη επιςσυία ςηπ βελςίχρηπ ςχμ όοχμ 
ρσμεογαρίαπ με ςιπ εςαιοίεπ παοαγχγήπ εμέογειαπ από αιξλικά πάοκα και για 
ςξ λόγξ ασςό επέλενε ςημ απξυώοηρη από ςη ρσζήςηρη υχοίπ μα σπάουει 
καμέμαπ ξσριαρςικόπ λόγξπ». 
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