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Σξ Αμύμςαιξ επιρκέτςηκε ξ Ποόεδοξπ ςηπ Δημξκοαςικήπ Αοιρςεοάπ, κ. 
Φώςηπ Κξσβέληπ, ρςξ πλαίριξ ςηπ πεοιξδείαπ πξσ ποαγμαςξπξίηρε ρςξσπ 
Νξμξύπ Κξζάμηπ και Φλώοιμαπ. 
Ποώςξπ ρςαθμόπ ςηπ επίρκεφήπ ςξσ ήςαμ η ΔΑ Αμσμςαίξσ, όπξσ 
ρσμαμςήθηκε με ςξμ Ποόεδοξ, κ. Γιώογξ Γιαμμιςρόπξσλξ και ρςελέυη ςηπ 
Έμχρηπ και ρσζήςηρε ςα θέμαςα πξσ ατξοξύμ ςξ ρσμεςαιοιρςικό κίμημα, με 
ιδιαίςεοη έμταρη ρςξ θερμικό πλαίριξ πξσ διέπει ςξσπ ρσμεςαιοιρμξύπ και 
ςημ ξικξμξμική καςάρςαρη ςηπ ΔΑ και ςχμ σπόλξιπχμ ρσμεςαιοιρςικώμ 
ξογαμώρεχμ ςηπ υώοαπ.  
ςη ρσμέυεια επιρκέτςηκε ςημ Αγοξςξσοιρςική Αμσμςαίξσ, ποώημ Δςαιοία 
Οικξςξσοιρμξύ Βιςρίξσ, όπξσ ρσμαμςήθηκε με ςξμ Ποόεδοξ, κ. Άμθιμξ 
Σόοςξκα και μέλη ςηπ Αρςικήπ Δςαιοίαπ, όπξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ρύμςξμη 
παοξσρίαρη ςξσ πεςσυημέμξσ εγυειοήμαςξπ ρσμεογαρίαπ μεςανύ ςχμ 
ςξπικώμ επαγγελμαςιώμ ςξσ ςξσοιρμξύ και ρςη ρσμέυεια έγιμε ρσζήςηρη για 
ςα ποξβλήμαςα πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ξι επαγγελμαςίεπ ςξσ εμαλλακςικξύ 
ςξσοιρμξύ. 
Σελικόπ ρςαθμόπ ςηπ επίρκεφηπ ρςξ Αμύμςαιξ ήςαμ ςξ Δημαουείξ Αμσμςαίξσ, 
όπξσ ςξμ σπξδέυθηκε ξ Δήμαουξπ, κ. Μάκηπ Ιχρητίδηπ. ςη ρύμςξμη 
ρύρκεφη πξσ έγιμε, ρςημ ξπξία εκςόπ ςχμ κ. Κξσβέλη και Ιχρητίδη, 
ρσμμεςείυαμ ξ Ποόεδοξπ ςξσ Δημξςικξύ σμβξσλίξσ κ. Γιάμμηπ Λιάρηπ, ξ 
Αμςιδήμαουξπ κ. Κώρςαπ Μχσριάδηπ και ςξ μέλξπ ςηπ Κεμςοικήπ Δπιςοξπήπ 
ςηπ Δημξκοαςικήπ Αοιρςεοάπ κ. Νςόοα Σρικαοδάμη, ξ Δήμαουξπ ενέθερε ςξσπ 
ρςόυξσπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ και ςιπ ποξςεοαιόςηςεπ πξσ έυει θέρει η 
Δημξςική Αουή για ςη μελλξμςική πξοεία ςξσ ςόπξσ, εμώ ξ Ποόεδοξπ ςηπ 
Δημξκοαςικήπ Αοιρςεοάπ έδεινε ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ για ςιπ διεκδικήρειπ 
γύοχ από ςα εμεογειακά θέμαςα και ςξ ρυεδιαρμό για ςημ ςξσοιρςική 
αμάπςσνη. 
ςιπ δηλώρειπ ςξσ ρςξσπ δημξριξγοάτξσπ ξ Ποόεδοξπ ςηπ ΔΗΜΑΡ, κ. 
Κξσβέληπ αμέτεοε: «Είμαι ιδιαίςεοη υαοά πξσ ρσμαμςήθηκα με ςξ Δήμαουξ 
και είυα ςη δσμαςόςηςα μα επικξιμχμήρχ με ςημ αγχμία ςξσ, ςιπ διεκδικήρειπ 
ςξσ, αλλά και ςιπ ρκέφειπ ςξσ για ςημ ποξρςαρία και ςημ αμάπςσνη ςηπ 
πεοιξυήπ. Είμαρςε ρσμπαοαρςάςεπ και αλληλέγγσξι ρςιπ ποξρπάθειεπ πξσ 
καςαβάλει ξ Δήμξπ. Ποξρπάθειεπ ξι ξπξίεπ ατξοξύμ ρςημ αμάπςσνη ςηπ 
πεοιξυήπ, αλλά και ειδικόςεοα ρςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ ασςξύ ςξσ 
ςόπξσ και ςχμ πξλιςώμ ςξσ. Χαίοξμαι ιδιαίςεοα για ςιπ ποχςξβξσλίεπ πξσ 
ποξχθεί ξ κ. Δήμαουξπ αματξοικά με ςημ αμάπςσνη ςηπ πεοιξυήπ, αλλά και 
με όλεπ εκείμεπ ςιπ διαδικαρίεπ πξσ επιδιώκει ρσρςημαςικά μα ποξρςαςέφει ςξ 
πεοιβάλλξμ. Τα Τξπική Ασςξδιξίκηρη καλείςαι μέρα ρε έμα ιδιαίςεοα 
δσρυεοέπ ξικξμξμικό πεοιβάλλξμ μα αμαπςύνει ςιπ δικέπ ςιπ ποξξπςικέπ, ςιπ 



δικέπ ςιπ ποχςξβξσλίεπ, μέρα ρε έμα εναιοεςικά δύρκξλξ πξλιςικό και 
ξικξμξμικό ςξπίξ, με ςξ δεδξμέμξ όςι η υώοα αμςιμεςχπίζει σπαοκςά 
ποξβλήμαςα και ςξύςξ αμενάοςηςα με ςιπ διατχμίεπ πξσ έυχ με ςημ 
αρκξύμεμη κσβεομηςική πξλιςική ρςξ επίπεδξ ςηπ ξικξμξμίαπ, ςηπ κξιμχμίαπ 
και βεβαίχπ ρε ρυέρη με ςημ Τξπική Ασςξδιξίκηρη. Η Τξπική Ασςξδιξίκηρη 
είμαι έμαπ βαρικόπ μξυλόπ, έμα βαρικό εογαλείξ αμάπςσνηπ ςξσ ςόπξσ και δεμ 
ρςηοίζεςαι. Αλλά ξι ποξρπάθειεπ ςξσ Δημάουξσ, ξι ποξρπάθειεπ ςηπ 
Δημξςικήπ Αουήπ, έουξμςαι μα αμςιοοξπήρξσμ όλα ασςά ςα αομηςικά ςα ξπξία 
σπάουξσμ και εύυξμαι μα εναμςλήρεςε κάθε δσμαςόςηςα ποξκειμέμξσ ξ Δήμξπ 
μα επιςύυει ςξσπ ρςόυξσπ πξσ έυει θέρει. Σςόυξι εναιοεςικά ρημαμςικξί, όυι 
γεμικξί και αόοιρςξι, αλλά ποξπ ςξ ρσμτέοξμ ςχμ πξλιςώμ». 
ςη ρσμέυεια ςξμ Φώςη Κξσβέλη σπξδέυςηκαμ επίρημα ςξ Δημξςικό 
σμβξύλιξ Αμσμςαίξσ, τξοείπ και κάςξικξι ςηπ πεοιξυήπ. Μεςά ςξ 
καλχρόοιρμα από ςξμ Ποόεδοξ ςξσ Δημξςικξύ σμβξσλίξσ ςξ λόγξ πήοε ξ 
Δήμαουξπ κ. Μάκηπ Ιχρητίδηπ πξσ νεκίμηρε ςξ καλχρόοιρμά ςξσ λέγξμςαπ 
«Αγαπηςέ κύοιε Ποόεδοε ςηπ Δημξκοαςικήπ Αοιρςεοάπ, με μεγάλη υαοά και 
μξιώθξμςαπ ιδιαίςεοη ςιμή, ραπ καλχρξοίζχ ρςξ Δήμξ Αμσμςαίξσ. Νξιώθχ 
μεγάλη υαοά για ςημ παοξσρία ραπ ρςξ Δήμξ Αμσμςαίξσ διόςι μαπ δίμεςε ςημ 
εσκαιοία μα ρςείλξσμε έμα μήμσμα ρςημ κεμςοική πξλιςική ρκημή, πξσ ασςή 
ςημ πεοίξδξ υαοακςηοίζεςαι από έμςξμη αμτιρβήςηρη και απανίχρη. Είμαι 
εσκαιοία όλξι ξι εμαρυξλξύμεμξι με ςημ πξλιςική μα δώρξσμ μήμσμα 
αιριξδξνίαπ ρςξ λαό για μα νεπεοάρξσμε ςημ πξλύπλεσοη ξικξμξμική και 
κξιμχμική κοίρη πξσ διαμύξσμε. Ασςό όμχπ δεμ αοκεί, καθώπ ξι πξλιςικξί 
μαπ ποέπει με ςη ρςάρη ςξσπ μα δώρξσμ ςξ παοάδειγμα για ςημ ένξδξ ςηπ 
υώοαπ από ςη κοίρη με ςημ ενσγίαμρη ςξσ πξλιςικξύ μαπ ρσρςήμαςξπ. Θεχοώ 
όςι είρςε ςξ καςάλληλξ ποόρχπξ μα ρςείλεςε ασςό ςξ μήμσμα, καθώπ με ςημ 
πξλιςική ραπ διαδοξμή και ςη νεκάθαοη ρςάρη ραπ είρςε τχςειμό παοάδειγμα 
πξλιςικξύ βίξσ». 
ςη ρσμέυεια ξ Δήμαουξπ έκαμε μία ρύμςξμη παοξσρίαρη ςξσ Δήμξσ 
Αμσμςαίξσ και ςχμ υαοακςηοιρςικώμ ςηπ πεοιξυήπ, εμώ αματέοθηκε ρςη μέα 
αμαπςσνιακή δσμαμική ςηπ πεοιξυήπ, με ςημ εταομξγή ςξσ «Καλλικοάςη», με 
ςη δσμαςόςηςα ρυεδιαρμξύ και εταομξγήπ πξλιςικώμ για ςιπ σπξδξμέπ, ςημ 
απαρυόληρη, ςημ αγοξςική ξικξμξμία, ςξ πεοιβάλλξμ, ςημ εμέογεια, ςξμ 
ςξσοιρμό, ςημ παιδεία, ςξμ πξλιςιρμό. ςη βάρη ςχμ υαοακςηοιρςικώμ ασςώμ 
ξ Δήμξπ Αμσμςαίξσ έυει ρυεδιάρει ςημ αμάπςσνη ςηπ πεοιξυήπ με 
ποξςεοαιόςηςα ςημ αγοξςική αμάπςσνη και ςξμ εμαλλακςικό ςξσοιρμό, ρςξμ 
αμςίπξδα ςηπ παοαγχγήπ εμέογειαπ πξσ χπ ξικξμξμική δοαρςηοιόςηςα έυει 
πεπεοαρμέμξ υοξμικό όοιξ, αμέτεοε ξ κ. Ιχρητίδηπ.  
ςη ρσμέυεια ξ Δήμαουξπ αματέοθηκε ρε ρσγκεκοιμέμξσπ ρςόυξσπ ςηπ 
Δημξςικήπ Αουήπ, όπχπ η αύνηρη ςξσ Σξπικξύ Πόοξσ Αμάπςσνηπ και 
απόδξρή ςξσ απξκλειρςικά ρςξσπ πληςςόμεμξσπ Δήμξσπ, η ποαγμαςξπξίηρη 
επεμδύρεχμ ρε έογα ποξρςαρίαπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ και έογα πξσ ξδηγξύμ 
ρςημ αμάπςσνη μέχμ κλάδχμ ρςημ ςξπική ξικξμξμία με ρςόυξ ςξμ πεοιξοιρμό 
ςχμ κξιμχμικώμ κοαδαρμώμ πξσ θα δημιξσογηθξύμ από ςη μεςάβαρη ρςη 
μεςαλιγμιςική πεοίξδξ, η ασρςηοή εταομξγή ςχμ καμόμχμ λειςξσογίαπ ςηπ 
παοαγχγήπ εμέογειαπ ρε όςι ατξοά ρςξσπ πεοιβαλλξμςικξύπ όοξσπ, η 
επαμαπόδξρη ςχμ εκςάρεχμ ςχμ παλιώμ ξοσυείχμ ςηπ ΔΔΗ ρςιπ ςξπικέπ 
κξιμχμίεπ, η ςηλεθέομαμρη για αγοξςικέπ υοήρειπ, η ποξρςαρία ςχμ λιμμώμ 
ςηπ πεοιξυήπ από αρςικά και βιξμηυαμικά λύμαςα, η επαματξοά ςχμ 
δοξμξλξγίχμ ςξσ ςοαίμξσ, η εγκαςάρςαρη ρςάγδημ άοδεσρηπ, η ςσπξπξίηρη 
αγοξςικώμ και κςημξςοξτικώμ ποξψόμςχμ και ποξώθηρή ςξσπ μέρχ ςξσ 
αγοξςξσοιρςικξσ δικςύξσ και η καςαρκεσή μικοώμ λιμμξδεναμεμώμ ρε 



ρσγκεκοιμέμα ρημεία ςξσ ξοειμξύ όγκξσ για ςημ εναρτάλιρη επάοκειαπ ρε 
μεοό ςη θεοιμή πεοίξδξ. Σέλξπ ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ ζήςηρε από ςξμ κ. 
Κξσβέλη μα ρσμδοάμει με όπξιξμ ςοόπξ μπξοεί ρςη μεγάλη ποξρπάθεια πξσ 
γίμεςαι για μα ςεθεί η πεοιξυή ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ με αρταλή βήμαςα ρε 
αμαπςσνιακή ςοξυιά. 
Ο Ποόεδοξπ ςηπ Δημξκοαςικήπ Αοιρςεοάπ, αματέοθηκε ρςιπ ποξςεοαιόςηςεπ 
ςξσ Δήμξσ, όπχπ ςιπ παοξσρίαρε ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, λέγξμςαπ όςι 
απξςελξύμ έμα ρσμεκςικό ρυέδιξ, με ιεοάουηρη και ρατείπ ρςόυξσπ, πξσ 
ποξρβλέπξσμ ρςξ καλό ςξσ κξιμχμικξύ ρσμόλξσ και για ςξ λόγξ ασςό η 
Δημξκοαςική Αοιρςεοά ρσμπαοαςάρρεςαι ρςημ ποξρπάθεια ςξσ Δήμξσ 
Αμσμςαίξσ. Βέβαια, αματέοθηκε εκςεμώπ ρςημ ξικξμξμική κοίρη πξσ 
μαρςίζει ςη υώοα μαπ και ςη ρσμέδερε με ςξσπ αμαπςσνιακξύπ ρςόυξσπ ςξσ 
Δήμξσ Αμσμςαίξσ, λέγξμςαπ όςι είμαι εναιοεςικά δύρκξλξ ρςιπ παοξύρεπ 
ρσμθήκεπ μα βοεθξύμ ξι απαοαίςηςξι πόοξι για ςημ σλξπξίηρη εμόπ ςόρξ 
ξλξκληοχμέμξσ και τιλόδξνξσ ρυεδιαρμξύ. 
Μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ρσμάμςηρηπ ξ κ. Κξσβέληπ αμαυώοηρε για ςημ 
πόλη ςηπ Φλώοιμαπ, όπξσ είυε ρσμάμςηρη με ςξσπ τξοείπ ςηπ πόληπ. 
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