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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΙΝΟΤ 

 
Μία ιδιαίςεοα ρημαμςική ρύρκεφη ποαγμαςξπξιήθηκε ρςη Φλώοιμα με 
ρσμμεςξυή όλχμ ςχμ θερμικώμ τξοέχμ ςξσ Νξμξύ Φλώοιμαπ και τίλχμ ςξσ 
ςοαίμξσ. Αμςικείμεμξ ςηπ ρύρκεφηπ ήςαμ ξι όοξι και ξι ποξϋπξθέρειπ για ςημ 
επαματξοά ςχμ δοξμξλξγίχμ ςξσ ςοαίμξσ. 
Ο Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κξπ Μάκηπ Ιχρητίδηπ, διατώμηρε ρςη λξγική όςι ςα 
κοιςήοια πξσ ςίθεμςαι από ςημ ΣΡΑΙΝΟΕ και ςημ Κσβέομηρη για ςη 
λειςξσογία ςξσ ςοαίμξσ μέυοι ςη Φλώοιμα ποέπει μα είμαι αμιγώπ 
ξικξμξμικά. Όπχπ ςόμιρε υαοακςηοιρςικά ρςξμ Ποόεδοξ ςηπ ΣΡΑΙΝΟΕ «Ση 
Φλώοιμα ςη βλέπεςε καθαοά επιυειοημαςικά και καθόλξσ κξιμωμικά. Ση 
Φλώοιμα ςη βλέπεςε μόμξ ωπ πελάςη!». ςη ρσμέυεια αμτιρβήςηρε εσθέχπ 
ςξμ ςοόπξ αμάλσρηπ ςχμ ενόδχμ ςηπ γοαμμήπ Έδερρα – Φλώοιμα, λέγξμςαπ 
όςι «ωπ μάμαςζεο δεμ με πείθεςε επιυειοημαςικά» και ζήςηρε για ακόμη μία 
τξοά ςημ ακοιβή κξρςξλόγηρη ςχμ δοξμξλξγίχμ και ςξμ σπξλξγιρμό ςηπ 
«ζημίαπ» πξσ έυει η ΣΡΑΙΝΟΕ από ςη λειςξσογία ςχμ δοξμξλξγίχμ ςηπ 
γοαμμήπ ςξσ άνξμα Έδερρα - Φλώοιμα και μάλιρςα ρε δύξ ρςάδια: Έδερρα – 
Αμύμςαιξ και Αμύμςαιξ – Φλώοιμα, έςρι ώρςε μα σπάουει ακοιβήπ ξοιξθέςηρη 
ςχμ ξικξμξμικώμ απξςελερμάςχμ ςηπ γοαμμήπ. Με ςξμ ςοόπξ ασςό, εκςιμά ξ 
Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, θα σπάουει μία ποαγμαςική βάρη για ρσζήςηρη και όυι 
απλξί αοιθμξί πξσ έυξσμ πέρει ςσυαία ρςξ ςοαπέζι ςηπ διαποαγμάςεσρηπ.  
ςη ρσμέυεια ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ απξδεικμύξμςαπ έμποακςα ςξ 
εμδιατέοξμ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ για μία ρςαθεοή και μόμιμη ρσμεογαρία με 
ςημ ΣΡΑΙΝΟΕ, δεμ έμειμε μόμξ ρςημ πιθαμή ξικξμξμική ρσμειρτξοά ςξσ 
Δήμξσ Αμσμςαίξσ για ςημ επαμαλειςξσογία ςχμ επιβαςικώμ αμανξρςξιυιώμ, 
αλλά καςέθερε ρσγκεκοιμέμη ποόςαρη για ρσμεογαρία ρςξμ ςξσοιρςικό 
ςξμέα με ςη λειςξσογία θεμαςικξύ ςοαίμξσ. Σξ θεμαςικό ασςό ςοαίμξ, ρςξ 
ποόςσπξ ςξσ ΣΡΑΙΝΟ SKI, θα ανιξπξιήρει ςξσοιρςικά πακέςα ρςημ πεοιξυή 
ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ έυξμςαπ διπλό ρκξπό: ςημ πεοαιςέοχ αμάπςσνη ςξσ 
εμαλλακςικξύ ςξσοιρμξύ ρςημ πεοιξυή και ςημ εμπέδχρη ςηπ ρσμεογαρίαπ 
μεςανύ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ και ςηπ ΣΡΑΙΝΟΕ. ύμτχμα με όρα δήλχρε ξ 
κξπ Μάκηπ Ιχρητίδηπ «Η λειςξσογία θεμαςικξύ ςξσοιρςικξύ ςοαίμξσ για ςημ 
ανιξπξίηρη ςξσ ςξσοιρςικξύ απξθέμαςξπ ςηπ πεοιξυήπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ 
θα ςεθεί ρε σγιή ξικξμξμική βάρη και με ρατείπ καςεσθύμρειπ ςημ 
κεοδξτξοία από πλεσοάπ ΣΡΑΙΝΟΕ και ςημ αμαπςσνιακή ποξξπςική από 
πλεσοάπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ. Εκςόπ ασςξύ ςξ ποξςειμόμεμξ ςξσοιρςικό 
πακέςξ θα είμαι ποαγμαςική διατήμιρη για ςξμ ςόπξ μαπ, καθώπ θα ποξβάλει 
όλα ςα ρσγκοιςικά ςηπ πλεξμεκςήμαςα. Για ςημ σπξρςήοινη ςξσ ςξσοιρςικξύ 



ασςξύ πακέςξσ θα ανιξπξιήρξσμε όλεπ ςιπ δσμαςέπ ρσμμαυίεπ, όπωπ για 
παοάδειγμα ςξ Δήμαουξ Θερραλξμίκηπ,κξ Γιάμμη Μπξσςάοη, για ςημ 
ποξβξλή ρε ΚΑΠΗ και ρυξλεία ςηπ πόληπ». Ο Δήμαουξπ καςέθερε ςξ τάκελξ 
με ςημ ποόςαρη και ςιπ διαδοξμέπ πξσ ρυεδίαρε ξ Δήμξπ Αμσμςαίξσ ρςξμ 
Ποόεδοξ ςηπ ΣΡΑΙΝΟΕ, κξ Αθαμάριξ Ζηλιαρκόπξσλξ, ποξκειμέμξσ μα 
νεκιμήρει η ρσζήςηρη για ςξσοιρςικό ςοαίμξ, παοάλληλα με ςημ απαίςηρη για 
άμερη επαματξοά ςχμ επιβαςικώμ αμανξρςξιυιώμ. 
 
 

Γοατείξ Σύπξσ 
Δήμξσ Αμσμςαίξσ 

 
 
Επιρσμάπςεςαι η ποόςαρη ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ ποξπ ςημ ΣΡΑΙΝΟΕ για ςέρρεοιπ διαδοξμέπ 
εμαλλακςικξύ ςξσοιρμξύ με διατξοεςική υοξμική διάοκεια. 


