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ΛΑΪΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΟ ΒΑΡΙΚΟ
Λαψκή ρσμέλεσρη ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξ Βαοικό, ςξ βοάδσ ςηπ Τεςάοςηπ, 12
Ιξσλίξσ με ςημ παοξσρία ςξσ Δημάουξσ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκη Ιχρητίδη,
αιοεςώμ ρςελευώμ ςξσ Δήμξσ και πξλλώμ καςξίκχμ ςξσ Βαοικξύ.
Πξλλά ήςαμ ςα θέμαςα πξσ ςέθηκαμ από ςξσπ καςξίκξσπ ρςξ Δήμαουξ,
νεκιμώμςαπ με ςξ επίκαιοξ ποόβλημα ςηπ ρσγυώμεσρηπ ςξσ Γσμμαρίξσ
Βαοικξύ με ςξ Γσμμάριξ Λευόβξσ. Οι κάςξικξι ήςαμ αμέμδξςξι ρςξ θέμα ςηπ
μεςατξοάπ ςχμ μαθηςώμ και πξλλξί ενέτοαραμ έμςξμα ςημ άπξφή ςξσπ όςι
δεμ θα ρςείλξσμ ςα παιδιά ρςξ Γσμμάριξ Λευόβξσ και ςξ Λύκειξ Αμσμςαίξσ,
εμώ ακξύρςηκαμ και μξμτέπ όςι ξ Δήμξπ Αμσμςαίξσ δεμ έκαμε όρα θα
μπξοξύρε. Απαμςώμςαπ ρε ασςέπ ςιπ αιςιάρειπ ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ
εμημέοχρε ςξσπ καςξίκξσπ όςι έκαμε όρα δεμ έυει κάμει καμέμαπ Δήμαουξπ
ρε όλη ςημ Δλλάδα, καθώπ όλξι ξι σπόλξιπξι Δήμξι πεοιξοίρςηκαμ ρε
διαμαοςσοίεπ καςά ςημ πεοίξδξ φήτιρηπ ςηπ απόταρηπ για ςξμ
«Καλλικοάςη» ρςα ρυξλεία, εμώ ξ Δήμξπ Αμσμςαίξσ εκςόπ από ςιπ επίρημεπ
διαμαοςσοίεπ, ςημ ξμότχμη απόταρη - φήτιρμα ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ,
ςημ εσοεία ρύρκεφη με απξςέλερμα καςαδικαρςικό φήτιρμα ςχμ ςξπικώμ
τξοέχμ καςά ςηπ Υπξσογικήπ Απόταρηπ και ςα διαβήμαςα ποξπ ςημ
Κσβέομηρη, ποξυώοηρε ρε δικαρςικό αγώμα για ςη δικαίχρη ςχμ αιςημάςχμ
ςηπ ςξπικήπ κξιμχμίαπ. Ο Δήμξπ Αμσμςαίξσ, έυει καςαθέρει, μαζί με ςξσπ
γξμείπ ςχμ παιδιώμ ςξσ Βαοικξύ, αίςηρη ακύοχρηπ ςηπ Υπξσογικήπ
Απόταρηπ ρςξ Σσμβξύλιξ ςηπ Δπικοαςείαπ. Δπιποόρθεςα, έυει καςαςεθεί και
αίςηρη αμαρςξλήπ ςηπ εκςέλερηπ ςηπ απόταρηπ ςηπ Υτσπξσογξύ Παιδείαπ
ρςημ Δπιςοξπή Αμαρςξλώμ ςξσ Σσμβξσλίξσ ςηπ Δπικοαςείαπ. Δίμαι ξ
μξμαδικόπ Δήμξπ πξσ ποξρπαθεί μα ποξρβάλει μξμικά ςημ Υπξσογική
Απόταρη με ςημ ξπξία καςαογείςαι ςξ Γσμμάριξ Βαοικξύ.
Σςξ θέμα ςηπ ρσγκξιμχμίαπ με ςημ Πςξλεμαΐδα πξσ διακόπηκε αμέρχπ μεςά
ςημ έμαονη λειςξσογίαπ ςξσ «Καλλικοάςη», εμώ ςώοα υοημαςξδξςείςαι από
ςξμ Δμπξοικό Σύλλξγξ Πςξλεμαΐδαπ, ξ Δήμαουξπ αμέτεοε όςι ξ Δήμξπ
Αμσμςαίξσ έλαβε απόταρη για ρσμέυιρη ςηπ υοημαςξδόςηρηπ ςηπ
ρσγκξιμχμίαπ, όπχπ ακοιβώπ γιμόςαμ και από ςημ ποώημ Κξιμόςηςα
Βαοικξύ, αλλά η απόταρη απξοοίτθηκε από ςημ Πεοιτέοεια χπ μη μόμιμη.
Η ποξρπάθεια τσρικά δεμ ρςαμαςάει, καθώπ ξ Δήμξπ Αμσμςαίξσ διεοεσμά
κάπξιεπ άλλεπ δσμαςόςηςεπ, έςρι ώρςε μα ρσμευιρςξύμ ςα δοξμξλόγια.
Τξ μεγάλξ θέμα πξσ ρσζηςήθηκε ρςη λαψκή ρσμέλεσρη ήςαμ ςξ απξςέλερμα
ςξσ άςσπξσ δημξφητίρμαςξπ πξσ διεμήογηραμ ξι κάςξικξι και ρύμτχμα με
ςξ ξπξίξ επιθσμξύμ μεςατξοά ςηπ Τξπικήπ Κξιμόςηςαπ Βαοικξύ ρςξ Νξμό
Κξζάμηπ και ςξ Δήμξ Δξοδαίαπ. Ο Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ δήλχρε όςι «Οι
κάςξικξι ςξσ Βαοικξύ είμαι ελεύθεοξι πξλίςεπ και μπξοξύμ μα απξταρίρξσμ
όςι θέλξσμ. Εγώ ξ ίδιξπ θα ρσμςαυθώ με όπξια απόταρη εκτοάζει ςη λαψκή
βξύληρη ςχμ καςξίκχμ, εμώ ξ Δήμξπ Αμσμςαίξσ θα ςξσπ ρςηοίνει για όρξ
είμαι δημόςεπ Αμσμςαίξσ με ςξμ καλύςεοξ δσμαςό ςοόπξ και θα ρσμευίρει ςημ

ποξρπάθεια για επίλσρη ςχμ ποξβλημάςχμ και ικαμξπξίηρη ςχμ αμαγκώμ
ςξσ υχοιξύ, για όλα ςα θέμαςα πξσ ατξοξύμ ςημ καθημεοιμόςηςα και ςημ
αμάπςσνη. Εάμ ξι κάςξικξι έυξσμ πάοει ςιπ απξτάρειπ ςξσπ και ξ μόμξπ ςξ
επιςοέπει εμείπ δεμ μπξοξύμε μα ςξσπ κοαςήρξσμε ρςξ Δήμξ Αμσμςαίξσ
υχοίπ ςη θέληρή ςξσπ. Είμαι θέμα ςηπ Πξλιςείαπ μα απξδευςεί ή όυι ςξ
απξςέλερμα ςηπ βξύληρηπ ςχμ καςξίκχμ ςξσ υχοιξύ και μα ςξ εγγοάφει ρςξ
Νξμό Κξζάμηπ. Δική μαπ ποόςαρη είμαι μα παοαμείμξσμ ρςξ Δήμξ Αμσμςαίξσ
και θα αμςιμεςχπίρξσμε ςα ποξβλήμαςά ςξσπ με ςξμ καλύςεοξ δσμαςό ςοόπξ.
Πάμςχπ ρε κάθε πεοίπςχρη η αγαμάκςηρη ςχμ καςξίκχμ είμαι
δικαιξλξγημέμη, ατξύ η Τξπική Κξιμόςηςα Βαοικξύ είμαι ςοιυξςξμημέμη και
ενσπηοεςείςαι από Αμύμςαιξ, Πςξλεμαΐδα και Καρςξοιά με απξςέλερμα μα
σπάουξσμ πξλλέπ δσρλειςξσογίεπ. Ο Δήμξπ Αμσμςαίξσ θα εογαρςεί ώρςε μα
ενσπηοεςξύμςαι ξι κάςξικξι ςξσ Βαοικξύ, από σπηοερίεπ ρςημ έδοα ςξσ
Δήμξσ ή ςξσ Νξμξύ».
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