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ΕΟΡΣΑΜΟ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ – ΕΠΙΣΙΜΟ ΔΗΜΟΣΗ Ο
ΥΡΑΓΚΟ ΥΡΑΓΚΟΤΛΗ
Ιδιαίςεοξ υαοακςήοα είυε ξ εξοςαρμόπ ςηπ 99ηπ επεςείξσ ςηπ απελεσθέοχρηπ
ςξσ Αμσμςαίξσ από ςξμ ξθχμαμικό ζσγό, καθώπ ρσμδσάρςηκε με ςιμηςικέπ
εκδηλώρειπ ρςξ ποόρχπξ ςξσ μέυοι ποόςιμξπ Αουηγξύ ΓΔ, ςοαςηγξύ
Φοάγκξσ Φοαγκξύλη.
Σξμ εξοςαρμό ςηπ ημέοαπ ςίμηραμ με ςημ παοξσρία ςξσπ, εκςόπ από ςξμ
Δήμαουξ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκη Ιχρητίδη, ξ εβαρμιώςαςξπ Μηςοξπξλίςηπ
Φλχοίμηπ, Ποερπώμ και Δξοδαίαπ κκ Θεόκληςξπ, ξ Βξσλεσςήπ Φλώοιμαπ κ.
Δσρςάθιξπ Κχμρςαμςιμίδηπ, ξ Πεοιτεοειάουηπ Δσςικήπ Μακεδξμίαπ κ.
Γιώογξπ Δακήπ, ξ Αμςιπεοιτεοειάουηπ Π.Δ. Φλώοιμαπ κ. Δημήςοηπ Ηλιάδηπ,
ξ Δήμαουξπ ςξσ αδελτξπξιημέμξσ Δήμξσ Καοαβά Κύποξσ κ. Γιάμμηπ
Παπαψχάμμξσ, η ηγερία ςχμ αρςσμξμικώμ και ρςοαςιχςικώμ αουώμ ςξσ
ςόπξσ, πξλλξί πεοιτεοειακξί και δημξςικξί ρύμβξσλξι και πλήθξπ κόρμξσ.
Οι εκδηλώρειπ άουιραμ με ςημ καθιεοχμέμη δξνξλξγία, εμώ
ποαγμαςξπξιήθηκε καςάθερη ρςετάμχμ ρςξ Ηοώξ ςηπ Σξπικήπ Κξιμόςηςαπ
Ρξδώμα και ρςη ρσμέυεια μαθηςική και ρςοαςιχςική παοέλαρη ρε κεμςοικό
δοόμξ ςξσ Αμσμςαίξσ. Μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ παοέλαρηπ ξι εκδηλώρειπ
μεςατέοθηκαμ ρςξ Πμεσμαςικό Κέμςοξ Αμσμςαίξσ, όπξσ ςξμ παμηγσοικό ςηπ
ημέοαπ εκτώμηρε ξ Δημξςικόπ ύμβξσλξπ, κ. Αογύοηπ Βξλιώςηπ και
ακξλξύθηρε μξσρική εκδήλχρη από ςξσπ μαθηςέπ ςξσ Μξσρικξύ υξλείξσ
Αμσμςαίξσ. ςη ρσμέυεια για ςημ ημέοα μίληρε ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κ.
Μάκηπ Ιχρητίδηπ, ξ ξπξίξπ έρςειλε και πξικίλα πξλιςικά μημύμαςα πξσ
ρυεςίζξμςαι με ςιπ πξλιςικέπ ενελίνειπ ρςη υώοα. ςη ρσμέυεια ξ Ποόεδοξπ
ςξσ Δημξςικξύ σμβξσλίξσ, κ. Γιάμμηπ Λιάρηπ, αμέγμχρε ςημ απόταρη ςξσ
Δημξςικξύ σμβξσλίξσ Αμσμςαίξσ μα ςιμήρει ςξμ Φοάγκξ Φοαγκξύλη, χπ
έμα ποόρχπξ πξσ σπηοέςηρε με ήθξπ ςημ παςοίδα, εμώ ρσγυοόμχπ βξήθηρε
ςημ πεοιξυή με ςη δοάρη ςξσ. Ο Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ αμακήοσνε ςξμ
ςοαςηγό Φοάγκξ Φοαγκξύλη επίςιμξ δημόςη και ςξσ παοέδχρε ςξ κλειδί
ςηπ πόληπ.
ςημ ξμιλία ςξσ ποξπ ςξσπ παοαβοιρκόμεμξσπ ξ κ. Φοάγκξπ Φοαγκξύληπ
ατξύ εσυαοίρςηρε ςξ Δήμξ Αμσμςαίξσ για ςημ ςιμή πξσ ςξσ έκαμε,
αματέοθηκε ρςα παιδικά ςξσ υοόμια ρςημ πεοιξυή, εμώ αματεοόμεμξπ ρςημ
ρημεοιμή καςάρςαρη αμέτεοε υαοακςηοιρςικά «Τις αρχές δεμ τις παίρμεις
μόμος σου, στις δίμουμ άμθρωποι σεμμοί, σοφοί και ταπειμοί. Εμείς ως γεμιά
έχουμε κάμει λάθη, οφείλουμε όμως μα δώσουμε όραμα στα παιδιά μας».
Γοατείξ Σύπξσ
Δήμξσ Αμσμςαίξσ
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ήμεοα ςιμξύμε ςημ απελεσθέοχρη ςξσ Αμσμςαίξσ από ςξμ Οθχμαμικό ζσγό.
Πέοαραμ ήδη 99 υοόμια από ςόςε πξσ ξ Δλλημικόπ ςοαςόπ απελεσθέοχμε
μία - μία ςιπ Δλλημικέπ πόλειπ ςηπ Μακεδξμίαπ με ςημ ποξέλαρή ςξσ. Δεμ
ήςαμ απλώπ ιρςξοικέπ ρςιγμέπ, ήςαμ ρςιγμέπ πξσ διαμόοτχραμ ςξ υάοςη ςηπ
υώοαπ και ςη μξίοα όλχμ μαπ. Για ςξ λόγξ ασςό ρήμεοα δεμ ςιμξύμε μόμξ
ςημ επέςειξ ςηπ απελεσθέοχρηπ ςξσ Αμσμςαίξσ. Σιμξύμε όλξσπ όρξσπ
αγχμίρςηκαμ και πξλύ πεοιρρόςεοξ ασςξύπ πξσ έπεραμ για ςημ ελεσθεοία
και ςημ αμεναοςηρία ςηπ υώοαπ.
Ο Δλλημικόπ λαόπ νέοει μα ςιμά ςξσπ ήοχεπ πξσ αγχμίρςηκαμ και έδχραμ ςη
ζχή ςξσπ για ςημ παςοίδα. Σα θλιβεοά ταιμόμεμα ςηπ 28ηπ Οκςχβοίξσ
πιρςεύχ όςι δεμ έυξσμ μα κάμξσμ με ςημ Δθμική επέςειξ. Όλξι ςιμξύμε ςιπ
Δθμικέπ επεςείξσπ, αλλά σπάουει λαψκή αμςίδοαρη και αγαμάκςηρη. Δίμαι
άλλξ ποάγμα ξ ρεβαρμόπ ρςιπ Δθμικέπ επεςείξσπ και άλλξ η έκτοαρη ασςήπ
ςηπ αγαμάκςηρηπ.
Πιρςεύχ βαθύςαςα ρςξ λαό μαπ και ςημ κοίρη ςξσ και δσρςσυώπ βλέπχ πχπ
έυει απανιώρει ςξ κεμςοικό πξλιςικό ρύρςημα. Φσρικά ξ λαόπ μαπ δεμ ςιμά
μόμξ ςξσπ ήοχεπ πξσ πξλέμηραμ για ελεσθεοία και αμεναοςηρία. Ο λαόπ μαπ
νέοει μα ςιμά και ςξμ Δλλημικό ρςοαςό πξσ εγγσάςαι ςημ ελεσθεοία και ςημ
αμεναοςηρία ςξσ Έθμξσπ.
ςξ ποόρχπξ ςξσ -μέυοι ποξυθέπ- Αουηγξύ ΓΔ βλέπξσμε έμαμ τίλξ και
ρσμεογάςη. Πξλύ πεοιρρόςεοξ βλέπξσμε ςξμ εκποόρχπξ ςξσ Δλλημικξύ
ςοαςξύ για ςξμ ξπξίξ είμαρςε σπεοήταμξι. Ο Δλλημικόπ ςοαςόπ με ςξ
ανιόμαυξ ςχμ δσμάμεώμ ςξσ και ςξ σφηλό ςξσ τοόμημα είμαι η εγγύηρη για
ςημ εδατική μαπ αμεναοςηρία και ςη δημξκοαςία μαπ. Δσρςσυώπ όμχπ, όρξ
είμαρςε ρίγξσοξι για ςξμ Δλλημικό ςοαςό, άλλξ ςόρξ δεμ είμαρςε ρίγξσοξι
για ςξ πξλιςικό ρύρςημα ςηπ υώοαπ και ςιπ ποξθέρειπ ςχμ εςαίοχμ μαπ.
Σξ πξλιςικό ρύρςημα πξσ βοίρκεςαι ρςη δίμη ςξσ κσκλώμα και από όςι
ταίμεςαι πληοώμξσμε όλξι μαπ ςιπ αρςξυίεπ ςξσ παοελθόμςξπ. Αρςξυίεπ πξσ
έυξσμ ξδηγήρει ςη υώοα ρςη ρημεοιμή κοίρη. Φσρικά, η ξογή ςχμ πξλιςώμ

πξσ καςηγξοξύμ ςξ πξλιςικό ρύρςημα όςι μαπ έυει ξδηγήρει ρε μία ιδιόςσπη
απώλεια ςηπ εθμικήπ μαπ αμεναοςηρίαπ, πέτςει επί δικαίχμ και αδίκχμ.
Η ξογή ασςή όμχπ είμαι δικαιξλξγημέμη καθώπ ξ λαόπ μαπ, ξ εογαςικόπ και
πεοήταμξπ λαόπ μαπ, δεμ μπξοεί μα αμευςεί ςημ Δπιςοξπεία ςχμ Δςαίοχμ μαπ
ρςημ Δσοχπαψκή Έμχρη, πξσ δείυμει δύξ ποάγμαςα: ποώςξμ όςι είμαρςε
αμάνιξι μα βάλξσμε μόμξι μαπ ςάνη ρςα ςξσ ξίκξσ μαπ και δεύςεοξμ όςι
έυξσμε ποαγμαςικά υάρει έμα μέοξπ ςηπ εθμικήπ μαπ κσοιαουίαπ, ρε όςι
ατξοά ρςη διαυείοιρη ςχμ ξικξμξμικώμ μαπ και –πξλύ τξβάμαι- ςχμ
πεοιξσριακώμ μαπ ρςξιυείχμ.
Ακόμη πεοιρρόςεοξ ξ λαόπ μαπ δεμ μπξοεί μα δευςεί όςι ξι τίλξι, ρύμμαυξι
και εςαίοξι μαπ ρςημ Δσοχπαψκή Έμχρη ήςαμ ςόρξ μικοόφσυξι ρςημ
αμςιμεςώπιρη ςηπ Δσοχπαψκήπ Οικξμξμικήπ Κοίρηπ, πξσ έυει αδύμαμξ κοίκξ
ςημ Δλλάδα. Δεμ μπξοεί μα καςαμξήρει πχπ έυξσμ ςόρξ κξμςότθαλμη λξγική
και δεμ βλέπξσμ όςι ξ ρςόυξπ ςηπ διεθμξύπ ξικξμξμικήπ ςοξμξκοαςίαπ είμαι η
Δσοώπη και όυι η Δλλάδα. Η καςάρςαρη είμαι ςοαγική!
Μέρα όμχπ ρςξ ζξτεοό ασςό κλίμα σπάουξσμ ΑΞΙΔ! Και εσςσυώπ σπάουξσμ
άμθοχπξι πξσ ςιπ σπηοεςξύμ. Ο Φοάγκξπ Φοαγκξύληπ είμαι έμαπ από
ασςξύπ.
Δεμ ςξμ γμχοίζχ πξλύ καιοό. Γμχοιρςήκαμε αμέρχπ μόλιπ αμέλαβα ςα
καθήκξμςά μξσ, χπ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ. Οι δέκα ασςξί μήμεπ ήςαμ αοκεςξί
για μα καςαλάβχ όςι, πέοα από ςιπ γμώρειπ και ςη μόοτχρη, πέοα από ςιπ
επιςελικέπ ςξσ ικαμόςηςεπ, πέοα από ςημ ςεοάρςια εμπειοία ςξσ ρςξ
ρςοάςεσμα είμαι έμαπ άμθοχπξπ ςηπ ποξρτξοάπ. Ασςό για μέμα είμαι η
ρημαμςικόςεοη αοεςή ρςξσπ καιοξύπ πξσ ζξύμε.
Μία από ςιπ ποώςεπ μξσ επατέπ, χπ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, ήςαμ με ςξμ
Αουηγό ΓΔ, ςοαςηγό Φοάγκξ Φοαγκξύλη, για ςα θέμαςα ςξσ ςοαςξπέδξσ
Αμσμςαίξσ, ςχμ αμεμεογώμ σπξδξμώμ ςξσ Δλλημικξύ ςοαςξύ ρςξ Αμύμςαιξ
και ςηπ παοαυώοηρηπ ςξσ ξικξπέδξσ ρςα ΟΑ Αμσμςαίξσ. Γμώοιρα έμαμ
άμθοχπξ πξσ είμαι αμξιυςόπ ρε ρσμεογαρίεπ και ρςόυξ έυει μα ποξαρπίρει ςα
ρσμτέοξμςα ςξσ Δλλημικξύ ςοαςξύ, αλλά παοάλληλα μα βξηθήρει ςξμ ςόπξ
μαπ.
ςξσπ δέκα ασςξύπ μήμεπ είυαμε ποαγμαςικά επξικξδξμηςική ρσμεογαρία και
πιρςεύχ όςι η πεοιξυή έυει κεοδίρει πξλλά από ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ πξσ

έυξσμ αμαπςσυθεί ρε ασςό ςξ πλαίριξ. Σελεσςαίξ παοάδειγμα ςηπ
ρσμεογαρίαπ πξσ έυξσμε ήςαμ η διαμόοτχρη ςηπ παοαλίαπ ςξσ Αγίξσ
Παμςελεήμξμα, με ατξομή ςη διξογάμχρη ςξσ 1ξσ Φερςιβάλ Βεγξοίςιδαπ.
Δίμαι γμχρςό όςι ξ Φοάγκξπ Φοαγκξύληπ έζηρε κάπξια από ςα παιδικά ςξσ
υοόμια ρςξ Δήμξ μαπ, ρςξμ Άγιξ Παμςελεήμξμα. Ασςό ςξμ έυει ρσμδέρει με
ςημ πεοιξυή μαπ. Πάμχ απ’ όλα ξ Φοάγκξπ Φοαγκξύληπ είμαι έμαπ
άμθοχπξπ πξσ έυει ποξρτέοει ρςημ πεοιξυή μαπ. Δσρςσυώπ, ξι ποόρταςεπ
ενελίνειπ με ςιπ κοίρειπ ςηπ ηγερίαπ ςξσ Δλλημικξύ ςοαςξύ, ξδήγηραμ ρςημ
απξρςοαςεία ςξσ, με ςξμ ιδιαίςεοα ςιμηςικό ςίςλξ ςξσ Δπίςιμξσ Αουηγξύ
Γεμικξύ Δπιςελείξσ ςοαςξύ.
Ίρχπ ξι κοίρειπ ασςέπ μαπ ρςέοηραμ έμαμ ρημαμςικό ρύμμαυξ, αλλά μαπ
υάοιραμ έμαμ πξλύςιμξ τίλξ πξσ θα έυει πεοιρρόςεοξ υοόμξ μα επιρκέπςεςαι
ςξμ ςόπξ μαπ, ςξμ ςόπξ ςξσ. Με ςημ εσκαιοία θέλχ μα εσυηθώ σγεία και
μακοξζχία ρςξμ ςοαςηγό. Να γμχοίρει όλα ασςά πξσ είμαι ρίγξσοξπ όςι
ρςεοήθηκε από ςημ έμςξμη δοαρςηοιόςηςα ρςξ ρςοάςεσμα και μα απξλαύρει
ςξσπ αμθοώπξσπ πξσ αγαπάει.
Δπιθσμία όλχμ μαπ είμαι μα ςιμήρξσμε ςξμ Δπίςιμξ Αουηγό ΓΔ ςοαςηγό
Φοάγκξ Φοαγκξύλη, λόγχ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ ρςξμ ςόπξ.
Αγαπηςέ ςοαςηγέ,
απξταρίραμε ξμότχμα μα ραπ αμακηούνξσμε ΔΠΙΣΙΜΟ ΔΗΜΟΣΗ ςξσ Δήμξσ
Αμσμςαίξσ και μα ραπ δώρξσμε ςξ ΚΛΔΙΔΙ ΣΗ ΠΟΛΗ. Σξ κάμξσμε μέρα από
ςημ καοδιά μαπ για έμαμ άμθοχπξ πξσ ςίμηρε ςημ παςοίδα και ςα σφηλά
ιδαμικά.

