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ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ Ε ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΗ
ΣΡΑΙΝΟΕ
Διαβάραμε ρε ηλεκςοξμικά δημξριεύμαςα επιρςξλή ςηπ ΣΡΑΙΝΟΔ πξσ
ρυεςίζεςαι με ςξμ απξκλειρμό ςηπ ριδηοξδοξμικήπ γοαμμήπ από ςξ Δήμξ
Αμσμςαίξσ.
Ζ διξίκηρη ςηπ ΣΡΑΙΝΟΔ ρςημ εμ λόγχ αμακξίμχρη θεχοεί «ακαταμόητο το
γεγομός αυτό, τημ ώρα που καταβάλλεται προσπάθεια και βρίσκεται σε
διαπραγματεύσεις με τους τοπικούς φορείς για τημ επαμαλειτουργία της
επιβατικής γραμμής με στόχο μα καταστεί οικομομικά βιώσιμη». Ακόμη
αματέοει όςι η ΣΡΑΙΝΟΔ έυει κάμει «συγκεκριμέμες προτάσεις στους
αρμόδιους τοπικούς φορείς». Απξκξούτχμα ςηπ αμακξίμχρηπ είμαι η
αματξοά όςι «Εδώ και έμα μήμα, ο Δήμαρχος Αμυμταίου δεμ έχει
επικοιμωμήσει με τημ ΤΡΑΙΝΟΣΕ παρόλο που η εταιρεία έχει στείλει
εγγράφως τις προτάσεις της και έχει εκφραστεί με θετική πρόθεση για τημ
επαμαλειτουργία της επιβατικής γραμμής. Ως εκ τούτου η δήλωση του περί
εμπαιγμού αφεμός μας λυπεί και αφετέρου είμαι μη καταμοητή».
Πιρςεύξσμε όςι ποέπει μα βάλξσμε ςα ποάγμαςα ρςη ρειοά για μα γίμξσμ
απόλσςα καςαμξηςά από όλξσπ.
Από ςημ ποώςη ρςιγμή ςηπ αμάληφηπ ςχμ καθηκόμςχμ ςηπ Δημξςικήπ Αουήπ
ρςξ Δήμξ Αμσμςαίξσ, ασςή ήοθε αμςιμέςχπη με ςξ ποόβλημα ςηπ διακξπήπ
ςχμ δοξμξλξγίχμ ςξσ ςοαίμξσ. Ζ διακξπή ςχμ δοξμξλξγίχμ ςξσ ςοαίμξσ
ρςημ πεοιξυή μαπ έγιμε διόςι η Πξλιςεία έυει υαοακςηοίρει άγξμη γοαμμή ςξμ
Ποξαρςιακό ςχμ Αθημώμ και ςξμ υοημαςξδξςεί, εμώ ςη γοαμμή Έδερρα –
Αμύμςαιξ – Υλώοιμα δεμ θέληρε μα ςημ εμςάνει ρςξ ποόγοαμμα
υοημαςξδόςηρηπ ςχμ άγξμχμ γοαμμώμ.
Δμείπ θέραμε ςξ θέμα ρε ποώςη ποξςεοαιόςηςα. σρκέφειπ, ρσμαμςήρειπ,
ρσζηςήρειπ επί ρσζηςήρεχμ, αλλά και καςάθερη ποξςάρεχμ (ςξσοιρςική
ανιξπξίηρη ςξσ ςοαίμξσ ρςξ Δήμξ Αμσμςαίξσ) και μερξλάβηρη για μεςατξοά
ςχμ κασρίμχμ ςηπ ΔΔΖ με ςξ ςοαίμξ με ρςόυξ ςη βελςίχρη ςχμ ξικξμξμικώμ
ςηπ ΣΡΑΙΝΟΔ. Ήμαρςαμ παοόμςεπ ρε όλη ςη διαδικαρία διαποαγμάςεσρηπ,
με απξκξούτχμα ςη ρύρκεφη πξσ έγιμε ρςη Υλώοιμα με ςξσπ ςξπικξύπ
τξοείπ και ςξμ Ποόεδοξ ςηπ ΣΡΑΙΝΟΔ, κ. Εηλιαρκόπξσλξ. ςη ρύρκεφη
ασςή ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκηπ Ιχρητίδηπ είυε επιμείμει ρςημ
απξςίμηρη ςξσ κόρςξσπ λειςξσογίαπ ςηπ γοαμμήπ και ςημ ακοιβή
κξρςξλόγηρη ςχμ δοξμξλξγίχμ για ςξμ σπξλξγιρμό ςηπ «ζημίαπ» πξσ έυει η
ΣΡΑΙΝΟΔ από ςη λειςξσογία ςχμ δοξμξλξγίχμ ςηπ γοαμμήπ ςξσ άνξμα
Έδερρα – Αμύμςαιξ - Υλώοιμα.
Σημ ίδια ημέοα ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ ποαγμαςξπξίηρε ρσμάμςηρη με ςξμ
αομόδιξ Ττσπξσογό Τπξδξμώμ, Μεςατξοώμ και Δικςύχμ, κ. π. Βξύγιαπ, ξ

ξπξίξπ παοξσρία πξλλώμ ποξρώπχμ δερμεύςηκε για ςημ επαμαλειςξσογία
ςηπ γοαμμήπ ρςιπ 30 Αποιλίξσ 2011 με ςξμ ίδιξ χπ ποώςξ επιβάςη.
ςιπ 8 Αποιλίξσ 2011 η ΣΡΑΙΝΟΔ έρςειλε έμα ρυέδιξ ρύμβαρηπ, ρύμτχμα με
ςξ ξπξίξ όλξι ξι ςξπικξί τξοείπ καλξύμςαμ μα πληοώρξσμ μεγάλα πξρά για
ςημ επαμαλειςξσογία ςχμ δοξμξλξγίχμ ςηπ ΣΡΑΙΝΟΔ! Ζ ποξςειμόμεμη
ρύμβαρη ήςαμ ςελείχπ εςεοξβαοήπ και ιδιαίςεοα επιβαοσμςική για ςξσπ
ςξπικξύπ τξοείπ και μάλιρςα υχοίπ μα σπάουει κξρςξλόγηρη, υχοίπ
ποόβλεφη για απξδέρμεσρη ςχμ ςξπικώμ τξοέχμ από ςιπ ξικξμξμικέπ ςξσπ
σπξυοεώρειπ εάμ η γοαμμή γίμει βιώριμη, υχοίπ μα σπάουει καμ δέρμεσρη
ςηπ ΣΡΑΙΝΟΔ για ςξμ αοιθμό ςχμ δοξμξλξγίχμ.
ε απάμςηρη ςξσ ρυεδίξσ ρύμβαρηπ πξσ απέρςειλε η ΣΡΑΙΝΟΔ, ξι Δήμαουξι
Αμσμςαίξσ και Υλώοιμαπ έρςειλαμ κξιμή επιρςξλή ρςιπ 15 Αποιλίξσ 2011 με
ςημ ξπξία ζηςξύμ από κξιμξύ κξρςξλόγηρη με ςημ ΣΡΑΙΟΝΟΔ από ξοκχςξύπ
λξγιρςέπ.
Μόλιπ ρςιπ 30 Αποιλίξσ 2011, ημέοα πξσ ξ κ. Ττσπξσογόπ έποεπε μα
εγκαιμιάρει ςημ επαμαλειςξσογία ςξσ ςοαίμξσ ρςημ πεοιξυή, η ΣΡΑΙΝΟΔ
απάμςηρε όςι απξδέυεςαι ςημ από κξιμξύ κξρςξλόγηρη ςχμ δοξμξλξγίχμ.
Με βάρη ςα παοαπάμχ ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκηπ Ιχρητίδηπ επιμέμει
ρςη δήλχρή ςξσ πεοί εμπαιγμξύ όυι μόμξ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ, αλλά
ξλόκληοηπ ςηπ ςξπικήπ κξιμχμίαπ.
ςξ μόμξ πξσ θα ρσμτχμήρξσμε με ςημ αμακξίμχρη ςηπ ΣΡΑΙΝΟΔ είμαι όςι
για ςημ επαμαλειςξσογία ςηπ γοαμμήπ απαιςείςαι ρσμεογαρία και ρσμαίμερη.
Απαιςείςαι όμχπ η διάθερη για ρσμεογαρία και ρσμαίμερη μα είμαι
αμτίδοξμη, κάςι πξσ δεμ έυξσμε δει από ςημ πλεσοά ςηπ ΣΡΑΙΝΟΔ και ςηπ
Πξλιςείαπ.
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