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Λαϊκή Σσμέλεσρη ςωμ καςξίκωμ ςηπ Τξπικήπ Κξιμόςηςαπ Αγίωμ Αμαογύοωμ 
ποαγμαςξπξιήθηκε ευθέπ Κσοιακή, 29 Μαΐξσ 2011. Σςη λαϊκή ρσμέλεσρη 
ρσμμεςείυαμ ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκηπ Ιωρητίδηπ, Δημξςικξί 
Σύμβξσλξι, ξ Ποόεδοξπ ςηπ Τξπικήπ Κξιμόςηςαπ Αμαογύοωμ, ρςελέυη ςξσ 
Δήμξσ Αμσμςαίξσ και πξλλξί κάςξικξι ςξσ υωοιξύ. 
Αμςικείμεμξ ςηπ ρσμέλεσρηπ ήςαμ η ενέςαρη ποξςάρεωμ ςηπ Επιςοξπήπ 
καςξίκωμ πξσ έυει ρσρςαθεί για ςιπ αμάγκεπ ςηπ μεςεγκαςάρςαρηπ, ρυεςικά 
με ςημ επιλξγή ςξσ υώοξσ μεςεγκαςάρςαρηπ ςξσ ξικιρμξύ. Αμ και σπάουει 
γεμικόςεοη ικαμξπξίηρη καθώπ για ποώςη τξοά ταίμεςαι μα ποξυωοάει ςξ 
θέμα ςηπ μεςεγκαςάρςαρηπ, πξλλξί κάςξικξι ςηπ Τξπικήπ Κξιμόςηςαπ 
ενέτοαραμ ςιπ εμρςάρειπ ςξσπ ρυεςικά με ςξσπ ποξςειμόμεμξσπ υώοξσπ.  
Ο Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ ατξύ εμημέοωρε για ςιπ επόμεμεπ κιμήρειπ και 
επατέπ ςξσ με ςημ Υπξσογό Πεοιβάλλξμςξπ και ςη διξίκηρη ςηπ ΔΕΗ, ζήςηρε 
από ςξσπ καςξίκξσπ μα επιλένξσμ δύξ με ςοειπ πιθαμέπ πεοιξυέπ 
μεςεγκαςάρςαρηπ, ποξκειμέμξσ ξ Δήμξπ Αμσμςαίξσ μα μπξοέρει μα νεκιμήρει 
άμερα ςιπ μελέςεπ και εγκοίρειπ πξσ υοειάζξμςαι για μα ποξυωοήρει η 
διαδικαρία ςηπ μεςεγκαςάρςαρηπ. Από ςημ πλεσοά ςξσ ςόμιρε όςι θέςει ρςημ 
Κσβέομηρη και ςη ΔΕΗ επιςακςικά ςξ θέμα ςηπ ρσγκοόςηρηπ ρατξύπ και 
δερμεσςικξύ υοξμξδιαγοάμμαςξπ επειδή, όπωπ ποξειδξπξίηρε ςξσπ 
καςξίκξσπ, πάγια ςακςική ςηπ ΔΕΗ είμαι μα καθσρςεοξύμ ξι 
μεςεγκαςαρςάρειπ με ςη διαιώμιρη ςωμ διαδικαριώμ. Για ςξ λόγξ ασςό 
ποόςειμε ρςξσπ καςξίκξσπ μα είμαι άμερξι ρςιπ απξτάρειπ ςξσπ, ποξκειμέμξσ 
μα κεοδηθεί υοόμξπ και μα δξθεί η δσμαςόςηςα ρςη Δημξςική Αουή μα πιέρει 
για ςημ επίρπεσρη ςωμ διαδικαριώμ. Όπωπ υαοακςηοιρςικά ςόμιρε «Πρέπει 
μα προχωρήσετε άμεσα σε διαδικασία επιλογής, με ψηφοφορία ή όποιομ 
άλλο τρόπο θέλετε, τωμ πιθαμώμ χώρωμ μετεγκατάστασης του οικισμού. Ο 
χώρος είμαι δική σας επιλογή. Δική μας ευθύμη είμαι μα επιταχύμουμε τις 
διαδικασίες, ώστε μα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα το συμτομότερο 
δυματό. Δεμ χρειάζομται πολλές κουβέμτες. Απαιτείται η λήψη άμεσωμ 
αποφάσεωμ γιατί όλοι μας στοχεύουμε στο αποτέλεσμα.» 
 
 

Γοατείξ Τύπξσ 
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