
 
ΔΗΜΟΘΑ ΑΝΟΘΚΣΗ ΕΠΘΣΟΛΗ διά ηοσ “vasilinos.wordpress.com” προς 

ηοσς βοσλεσηές Υαλκιδικής κ. Καρανάζιο (Ν.Δ.), κ. Δριβελέγκα (ΠΑΟΚ) και 

κα Θγγλέδε (ΤΡΘΖΑ) 

 

          

Αμηόηηκνη θύξηνη βνπιεπηέο, 

 

Οη θάηνηθνη ηεο Φαιθηδηθήο δηά ησλ εζληθώλ εθινγώλ ζαο παξείρακε κε ηελ 

ςήθν καο εμνπζηνδόηεζε, ώζηε λα καο εθπξνζσπείηε ζην θνηλνβνύιην, αιιά θαη 

λα καο ελεκεξώλεηε γηα ό,ηη απνθαζίδεηαη γηα ηε Φαιθηδηθή καο. 

Όινη ζαο γλσξίδεηε όηη ηα ηειεπηαία έηε ππάξρεη ζεκαληηθό πξόβιεκα ζηνλ 

Γήκν Αξηζηνηέιε, ην νπνίν έρεη πάξεη όρη κόλν παλειιαδηθέο δηαζηάζεηο, αιιά θαη 

παγθόζκηεο. Γελ είλαη θαζόινπ ηπραίν γεγνλόο όηη κε ηελ αλάιεςε ηεο Πξνεδξίαο, 

ζηνλ πξσζππνπξγό ηεο ρώξαο καο κία από ηηο ιηγνζηέο εξσηήζεηο πνπ ηνπ 

ππεβιήζε ζηηο Βξπμέιιεο από Γεξκαλίδα επξσβνπιεπηή ήηαλ γηα ην ζέκα ησλ 

Σθνπξηώλ θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. 

Δπίζεο γλσξίδεηε όηη νη θάηνηθνη αγσληώληαο γηα ην κέιινλ ηνπ ηόπνπ ηνπο 

θαη ησλ παηδηώλ ηνπο, ελ όςεη ησλ επηθείκελσλ δεκνηηθώλ εθινγώλ (Μάτν 2014), 

πξνέβεζαλ ζε έληνλεο δηεξγαζίεο αλάδεημεο θνηλνύ ππνςεθίνπ Γεκάξρνπ, νη 

νπνίεο νινθιεξώζεθαλ κε ηε ζπκκεηνρή ρηιηάδσλ θαηνίθσλ ηελ Κπξηαθή 19-1-

2014. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηώλ ησλ δηαδηθαζηώλ, κάζακε όηη εληόο ησλ 

εκεξώλ εθ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαηαηίζεηαη ηξνπνινγία πξνο ςήθηζε ζηε 

Βνπιή κε λνκνζεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρύνληνο λόκνπ ηνπ «Καιιηθξάηε». Μία εθ 

ησλ λνκνζεηηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ αθνξά ηνλ ρσξηζκό ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε. 

Όπσο θαηαλνείηε, απηό ην γεγνλόο πξνθάιεζε εύινγα εξσηήκαηα ζηηο ςπρέο 

ρηιηάδσλ Φαιθηδηθησηώλ. Μεξηθά εξσηήκαηα ζπγρσξέζηε κνπ ην δηθαίσκα λα ζαο 

ηα απεπζύλσ δεκνζίσο κε ηελ παξνύζα «ΓΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΠΙΣΤΟΛΗ»: 

 

1)  Ο ππνπξγόο Δζσηεξηθώλ πξηλ πξνβεί ζηελ ελ ιόγσ ηξνπνινγία, ζπδήηεζε σο 

όθεηιε ην ζέκα καδί ζαο; Σαο ελεκέξσζε γηα ην ηη πξνηίζεηαη λα πξάμεη ζηνλ Γήκν 

Αξηζηνηέιε; 

 



2)  Η ελ ιόγσ ηξνπνινγία θαη λνκνζεηηθή ξύζκηζε έγηλε θαηόπηλ αηηήζεσο θάπνηνπ 

θνξέα; ι.ρ. ην δήηεζε ν λπλ Γήκαξρνο Αξηζηνηέιε; ή έγηλε θαηόπηλ αηηήζεσο ησλ 

επελδπηώλ; 

 

3) Δάλ είραηε ελεκεξσζεί όηη εηνηκάδεηαη απηή ε ηξνπνινγία, γηα πνην ιόγν όιν 

απηό ην δηάζηεκα ην θξαηνύζαηε κπζηηθό από ηελ θνηλσλία ηεο Φαιθηδηθήο; 

 

4) Όιν απηό ην δηάζηεκα ε Φαιθηδηθή «βνύτδε» από ηηο θήκεο όηη ν Γήκνο ζα 

ρσξηζζεί, ηα ηνπηθά ΜΜΔ έθαλαλ εθηελείο αλαθνξέο ζην ζέκα. Δζείο 

ελδηαθεξζήθαηε επηζήκσο λα ξσηήζεηε ηνλ ππνπξγό ηη πξνηίζεηαη λα θάλεη;  Καη ηη 

ζαο απάληεζε;  Γηαηί δελ κπνξώ λα πηζηέςσ λα ελδηαθέξεηαη ε Γεξκαλίδα 

επξσβνπιεπηήο γηα εκάο θαη λα ξσηά κε ηελ πξώηε επθαηξία ηνλ πξσζππνπξγό 

ηεο ρώξαο, θαη εζείο λα κελ έρεηε ελδηαθεξζεί λα ξσηήζεηε γηα έλα ηέηνην κείδνλνο 

ζεκαζίαο ζέκα, πνπ απαζρνιεί απηνύο πνπ ζαο έζηεηιαλ κε ηελ ςήθν ηνπο ζηε 

Βνπιή. 

 

 Δάλ νη δεκνθξαηηθέο ζαο αξρέο ζάο επηβάιινπλ λα καο απαληήζεηε ζηα 

εύινγα εξσηήκαηά καο, θαη καο επηηξέπεηε αθόκα ην δηθαίσκα λα ζαο ξσηάκε ηη 

απνθαζίδεηαη γηα εκάο ελ αγλνία καο, ζα πεξηκέλνπκε άκεζα ηελ απάληεζή ζαο 

ηελ νπνία ζα ηελ αλαξηήζνπκε ζην blog καο “vasilinos.wordpress.com”, γηα λα 

ελεκεξσζνύλ νη ρηιηάδεο αλαγλώζηεο καο πνπ πεξηκέλνπλ ηελ απάληεζή ζαο.  

 Δάλ νη δεκνθξαηηθέο ζαο αξρέο δελ ζαο επηηξέπνπλ λα καο απαληήζεηε, 

ζαο θαζηζηνύκε γλσζηό όηη ζεβόκαζηε απνιύησο απηέο ηηο αξρέο ζαο. Δμάιινπ 

από ηελ απηεμνύζηα βνύιεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Φαιθηδηθήο εμαξηάηαη ε πνηόηεηα 

ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο, ηνπο νπνίνπο επηιέγνπλ θαη εμνπζηνδνηνύλ γηα λα ηνπο 

εθπξνζσπνύλ ζηε Βνπιή. Η ζέιεζή ηνπο είλαη απνιύησο ζεβαζηή, παξ’ όηη ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ επηινγώλ ηνπο ηηο πθηζηάκεζα όινη καο. 

         23-1-2014 

Μεηά ηηκήο, 

             Αξρηκ. π. Φξηζηόδνπινο Αγγειόγινπ 


