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Μία ρημαμςική ποωςξβξσλία ςξσ Δημάουξσ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκη Ιωρητίδη 
σλξπξιήθηκε ςξ απόγεσμα ςηπ Τοίςηπ, 5 Ιξσλίξσ, ρςημ αίθξσρα Δημξςικξύ 
Σσμβξσλίξσ Αμσμςαίξσ, με ςη ρσμάμςηρη πξσ είυε με ςξσπ μέξσπ επιρςήμξμεπ 
ςξσ λεκαμξπεδίξσ Αμσμςαίξσ. Σςη ρσμάμςηρη με ςξσπ μέξσπ επιρςήμξμεπ ςηπ 
πεοιξυήπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ, εκςόπ από ςξ Δήμαουξ, ρσμμεςείυαμ ξ 
Ποόεδοξπ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ κ. Γ. Λιάρηπ, ξ Αμςιδήμαουξπ κ. Κώρςαπ 
Μωσριάδηπ, ξι Δημξςικξί Σύμβξσλξι κ. Ιξοδάμηπ Μπάμςηπ και Νίκξπ 
Παπαυοήρςξσ, ξ Ποόεδοξπ ςηπ Δημξςικήπ Κξιμόςηςαπ Αμσμςαίξσ κ. Τούτωμ 
Γοξμπαμόπξσλξπ και ρσμεογάςεπ ςξσ Δήμξσ. 
Ήςαμ μία αμξιυςή ρσμάμςηρη και έγιμε αμξιυςή ρσζήςηρη για όλα ςα θέμαςα 
πξσ απαρυξλξύμ ςξσπ μέξσπ ςηπ πεοιξυήπ, πξσ νεκιμξύμ ή είμαι έςξιμξι μα 
νεκιμήρξσμ ςημ επαγγελμαςική ςξσπ ζωή ρε έμα δσρμεμέπ ξικξμξμικό 
πεοιβάλλξμ. Ο Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, ικαμξπξιημέμξπ από ςημ παοξσρία και 
ςη ρσμμεςξυή ςωμ μέωμ επιρςημόμωμ ςηπ πεοιξυήπ ρςξ κάλερμά ςξσ, έδωρε 
ςξ ρςίγμα ςηπ ρσμάμςηρηπ λέγξμςαπ «Είμαρςε έςξιμξι μα ακξύρξσμε ςιπ 
δημιξσογικέπ ραπ ιδέεπ, ςιπ ποξςάρειπ ραπ για μα ποξρπαθήρξσμε όλξι μαζί 
μα βελςιώρξσμε ςη ζχή μαπ και ςιπ ρσμθήκεπ ρςιπ ξπξίεπ 
δοαρςηοιξπξιξύμαρςε. Η ρημεοιμή ρσμάμςηρη είμαι η αουή ςξσ διαλόγξσ πξσ 
θέλξσμε μα αμξίνξσμε με ςξ πιξ δημιξσογικό κξμμάςι ςηπ ςξπικήπ κξιμχμίαπ, 
καθώπ ποόθερή μαπ είμαι ξι ρσμαμςήρειπ ασςέπ μα ρσμευιρςξύμ και η 
επικξιμχμία μαπ μα γίμεςαι με διάτξοεπ μξοτέπ. Από ςημ πλεσοά μαπ θα 
είμαρςε ρςη διάθερή ραπ, όυι μόμξ για μα ακξύρξσμε ςιπ απόφειπ και ςιπ 
ποξςάρειπ ραπ, αλλά και για μα παοάρυξσμε κάθε δσμαςή βξήθεια εάμ ασςό 
είμαι ρςξ πλαίριξ ςξσ ετικςξύ». 
Σςη ρσμέυεια έγιμαμ ςξπξθεςήρειπ από ςξσπ παοιρςάμεμξσπ και τσρικά ςξ 
λόγξ πήοαμ ξι μέξι επιρςήμξμεπ πξσ ρσμμεςείυαμ ρςη ρσμάμςηρη και 
παοξσρίαραμ ςξσπ ποξβλημαςιρμξύπ και ςιπ ιδέεπ ςξσπ για διάτξοα θέμαςα. 
Μεγάλξ μέοξπ ςωμ αματξοώμ είυε ρυέρη με ςημ απαρυόληρη, καθώπ ςξ 
ποόβλημα ςηπ αμεογίαπ είμαι ςξ ρημαμςικόςεοξ από ασςά πξσ απαρυξλξύμ 
ςξσπ μέξσπ, αλλά ςέθηκαμ και ρξβαοξί ποξβλημαςιρμξί για ςξ πεοιβάλλξμ, 
ςημ ανιξπξίηρη ςηπ πξλιςιρμικήπ κληοξμξμιάπ, ςξμ αρςικό υώοξ ςηπ πόληπ 
ςξσ Αμσμςαίξσ και ςημ αγοξςική αμάπςσνη ςηπ πεοιξυήπ. Εναιοεςικά 
εμδιατέοξσρεπ ποξςάρειπ καςαγοάτηκαμ για ςημ ανιξπξίηρη ςωμ μέωμ 
ςευμξλξγιώμ και ςωμ δσμαςξςήςωμ ρσμβξλήπ ςξσπ ρςημ ςξπική αμαπςσνιακή 
διαδικαρία. 
Σςξ ςέλξπ ςηπ ρσμάμςηρηπ ξ Δήμαουξπ, κ Μάκηπ Ιωρητίδηπ ζήςηρε από ςξσπ 
μέξσπ επιρςήμξμεπ μα ρσμευίρξσμ ςημ επατή ςξσπ με ςξ Δήμξ και μα 
καςαθέρξσμ ρςξ γοατείξ ςξσ ςιπ ποξςάρειπ πξσ ακξύρςηκαμ με ςη 
μεγαλύςεοη δσμαςή αμάλσρη, εμώ δερμεύςηκε όςι θα σπάουει ρσμευήπ 



εμημέοωρη για ςημ ενέλινη ςωμ ποξςάρεώμ ςξσπ. Η ποώςη ρσμάμςηρη ςηπ 
δημξςικήπ αουήπ με ςξσπ μέξσπ επιρςήμξμεπ ςηπ πεοιξυήπ ςξσ λεκαμξπεδίξσ 
Αμσμςαίξσ δημιξύογηρε έμα δίασλξ επικξιμωμίαπ πξσ ποέπει μα μεγαλώρει 
και μα απξκςήρει εμδευξμέμωπ ςακςικό υαοακςήοα, καθώπ μέρα από ςη 
ρσμεογαρία αμαμέμεςαι μα δημιξσογηθξύμ θεςικά απξςελέρμαςα για ςξ Δήμξ 
Αμσμςαίξσ, ςξσπ μέξσπ επιρςήμξμεπ και ςξ ρύμξλξ ςηπ ςξπικήπ κξιμωμίαπ. 
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