
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΔΗΜΟΣ  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                            

 

Αξηζκόο Απόθαζεο  406/2019 

Απφζπαζκα 

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ.  25/2019 ζπλεδξίαζεο 

ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 

 

ΘΕΜΑ: Σπδήηεζε γηα ην ελδερόκελν ηνπ νξηζηηθνύ θιεηζίκαηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Ληγληηηθώλ Μνλάδσλ ηεο ΔΕΗ Μεγαιόπνιεο . 

 

          ηε Μεγαιφπνιε θαη ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζήκεξα ηελ 

ελάηε (9
ε
) ηνπ κήλα Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Τεηάξηε θαη ψξα 19:30 κ.κ., ζπλήιζε 

ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Μεγαιφπνιεο, κεηά ηελ από  13567/07-10-

2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  ε νπνία επηδφζεθε ζε θαζέλα απφ ηνπο πκβνχινπο 

ρσξηζηά, θαηφπηλ ηεο απφ 04-10-2019 ππνβιεζείζαο γξαπηήο αίηεζεο ησλ (9) Γεκνηηθψλ 

πκβνχισλ ηεο παξάηαμεο ¨Νέα Αξρή¨(1/3 ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ) κε αξηζκ. 

πξση. 13529/07-10-2019 ζην Γήκν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 2 ηνπ Ν. 

3852/2010  «Νέα Αρτιηεκηονική ηης Ασηοδιοίκηζης και ηης Αποκενηρωμένης Διοίκηζης – 

Πρόγραμμα Καλλικράηης» θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 παξ. 2 ηνπ Ν. 4555/2018 «… - 

Πρόγραμμα Κλειζθένης Ι»  (ΦΔΚ 133/19.07.2018 ηεχρνο Α΄) .  

 

 Καη αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 27 κειψλ 

επξέζεζαλ παξφληα  21, ήηνη: 

 

Παξόληεο Απόληεο 

1.  αθειιαξηάδεο Θεκηζηνθιήο, Πξφεδξνο Γ.. 1. Μπάδηνο Ησάλλεο 

2.  Μπειηάο Νηθφιανο 2. Καθθαβάο Πνιχβηνο 

3.  ηέκπνο Γεκήηξηνο 3. βεξθνχλνο Ζιίαο 

4.  Κψηζηξαο Ησάλλεο 4. Γηψηεο Γεκήηξηνο 

5.  Καινγεξφπνπινο Θενθάλεο 5. Καξαηδαθέξεο Φψηηνο 

6.  Μαληάηεο Παλαγηψηεο 6. Σδηνχβειεο Νηθήηαο 

7.  Κπξηαθφπνπινο Αληψληνο   

8.  Γθξίηδαιεο Ησάλλεο   

9.  Μηρφπνπινο Κσλζηαληίλνο   

10.  Γεκφπνπινο Νηθήηαο   

11.  Κνπξνπληψηεο Βαζίιεηνο   

12.  Κνπξήο Ζιίαο   

13.  Αζαλαζφπνπινο ηαχξνο   

14.  Σζηξηγψηεο ππξίδσλ   

15.  Μαληάηεο Υξήζηνο   

16.  Απνζηνιφπνπινο Γεψξγηνο   

17.  Μαξθνιηάο Γεψξγηνο   

18.  Υίλεο Βαζίιεηνο   

19.  Νηθεηφπνπινο Παλαγηψηεο   

20.  Καηζηξνχκπαο Γεψξγηνο   

21.  Παλαγνπινπνχινπ Δπαγγειία (Λίια)   

 

 

Παξώλ  Πξόεδξνο Κ. Μεγαιόπνιεο 

1. Μπηιίζεο Γεψξγηνο ηνπ Απνζηφινπ 
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ηε ζπλεδξίαζε κεηείρε ν Γήκαξρνο Μεγαιφπνιεο θ. Αζαλάζηνο Φξηζηνγηαλλόπνπινο, 

ν νπνίνο λνκίκσο θιήζεθε ζηε ζπλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 67 

ηνπ Ν. 3852/2010 θαη  ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 4555/2018. 

Γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ παξαβξέζεθε ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Αζαλαζία 

Κνχηζνπξα ηνπ Ζιία,  πνπ νξίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 102/2019 Απφθαζε Γεκάξρνπ. 

 

Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ παξνπζία  

ηνπ Γεκάξρνπ Μεγαιφπνιεο, παξφληνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλφηεηαο Μεγαιφπνιεο  ηνπ Γήκνπ 

Μεγαιφπνιεο, ν νπνίνο λνκίκσο είρε θιεζεί, θαη εηζεγνχκελνο ην 1
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο «Σσζήηηζη για ηο ενδετόμενο ηοσ οριζηικού κλειζίμαηος ηης λειηοσργίας ηων 

Λιγνιηικών Μονάδων ηης ΔΕΗ Μεγαλόπολης» θαη ηε ιήςε απφθαζεο γηα ην ζέκα απηφ, ζε 

έθηαθηε (θαηεπείγνπζα) ζπλεδξίαζε.  

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ απνθάλζεθε γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67  παξ. 7 ηνπ Ν. 3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΘΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ, ζχκθσλα κε 

ηελ αξηζκ. 405/2019 απφθαζή ηνπ, λα πξνρσξήζεη ζηε ζπδήηεζε ηνπ σο άλσ αλαθεξφκελνπ  

ζέκαηνο, ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα πάξεη απφθαζε γη’ απηφ ζε έθηαθηε (θαηεπείγνπζα) 

ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλέρεηα ν Δεκνηηθόο Σύκβνπινο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Μηρόπνπινο, 

επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Νέα Αξρή¨, αθνχ εηζεγήζεθε  ην 1
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

εμέζεζε φηη: 

Κχξηε Πξφεδξε, θε. Γήκαξρε, θχξηνη ζπλάδειθνη,  ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ε παξάηαμε καο 

¨Νέα Αξρή¨ πηζηή ζηηο αξρέο θαη ζην πξφγξακκα καο, φπνπ ην 33% ησλ δεκνηψλ ηνπ 

ιεθαλνπεδίνπ ην ελέθξηλε, δίλνληαο καο ηελ πξψηε ζέζε ζηα δεκνηηθά πξάγκαηα ηνπ ηφπνπ καο. 

Έηζη κε ηελ αίηεζε καο ζηηο 04-10-2019, ην 1/3 ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, φπσο νξίδεηαη απφ 

ηελ λνκνζεζία δεηήζακε έθηαθην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Με κνλαδηθφ ζέκα ζπδήηεζεο ην 

ελδερφκελν νξηζηηθήο παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ ηεο ΓΔΖ Μεγαιφπνιεο.  

Γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μεγαιφπνιεο είλαη γλσζηφ θαη καο απαζρνιεί φινπο, φηη έρνπκε λα 

αληηκεησπίζνπκε κηα πνιχ κεγάιε πξφθιεζε, ηελ κεηάβαζε ζηελ κεηαιηγληηηθή πεξίνδν. 

Γλσξίδνπκε φινη φηη, ήδε έρνπκε αξγήζεη πνιχ θαη φηη έπξεπε λα είρακε μεθηλήζεη ηελ 

δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνξείο φινπο ηεο πφιεο ψζηε λα ελεκεξσζεί ε θνηλσλία θαη λα 

πξνεηνηκάδεηαη. Γλσξίδακε κέρξη πξφζθαηα, φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΓΔΖ ζα έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαη φηη βαδίδνληαο πξνο ην ηέινο ηεο πιήξεο αμηνπνίεζεο  ησλ 

θνηηαζκάησλ, ζα μεθηλνχζαλ θαη νη απνθαηαζηάζεηο ησλ εμαληιεκέλσλ νξπρείσλ, φπνπ ζήκεξα 

είλαη κηα αλνηρηή ραβνχδα. Γπζηπρψο ηψξα αλαηξέπνληαη φια. Μέρξη πξφζθαηα αληηδξνχζακε 

ζηελ πψιεζε ησλ κνλάδσλ θαη ηψξα κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα έρνπκε ηελ εμαγγειία 

γηα νξηζηηθφ θιείζηκν φισλ ησλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ. Οη επηπηψζεηο γηα εκάο ζα είλαη νιέζξηεο, 

ην θιείζηκν ηεο κνλάδαο ΗΗΗ ζε ιίγνπο κήλεο, αιιά θαη ηεο κνλάδαο IV ζε ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

αιιά θαη φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα νξπρεία πνιχ λσξίηεξα, απφ φζν γλσξίδακε, ζα έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα ραζνχλ εθαηνληάδεο ζέζεηο εξγαζίαο απφ νθηάκελεο ζπκβάζεηο, απφ εηαηξίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο ΓΔΖ, αιιά θαη πνιιά θαηαζηήκαηα ζα βάινπλ ινπθέην. 

Αθφκα θαη ηα πεξίπηεξα ηεο πφιεο καο.  

Ο νηθνλνκηθφο καξαζκφο ήδε ζα μεθηλήζεη πνιχ ζχληνκα. Aπηφ ζεκαίλεη,  φηη θαινχκαζηε φινη 

καο, λα αλαινγηζηνχκε,  ηη έξρεηαη, πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο, νη επζχλεο καο θαη νη ππνρξεψζεηο 

καο. Όκσο γλσξίδνπκε πνιχ θαιά,  φηη  ηέηνηεο δηαδηθαζίεο ρξεηάδνληαη πνιχ ρξφλν, κειέηεο, 

ζρεδηαζκφ, δξάζε θαη αληαπφδνζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαη ην πην βαζηθφ ζηαδηαθή 

πινπνίεζε.  

Λέκε φρη ζηνλ μαθληθφ ζάλαην  πνπ αλαθνίλσζε ε θπβέξλεζε ηεο ΓΔΖ. Πξέπεη ινηπφλ 

ηεθκεξησκέλα λα απνξξίςνπκε θαη λα θαηαγγείινπκε ηηο εμαγγειίεο γηα νξηζηηθφ θιείζηκν ησλ 

ιηγληηηθψλ κνλάδσλ. Ο βαζηθφο ιφγνο πνπ δελ ζα πξέπεη λα δερζνχκε ηηο εμαγγειίεο θαη ηνπο 

ζρεδηαζκνχο φπσο γίλνληαη, είλαη φηη φια απηά απαηηνχλ πνιχ πξνζερηηθέο θηλήζεηο θαη κε ηελ 

ηζρπξή δηαζθάιηζε φηη ε πεξηνρή καο δελ ζα ππνζηεί εξεκνπνίεζε. Γελ ζα ππάξμνπλ απψιεηεο 

ζέζεσλ εξγαζίαο, δελ ζα απμεζεί δειαδή ε αλεξγία. Γελ ζα ππάξμεη κείσζε ηνπ παξαγφκελνπ 
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πινχηνπ θαη επίζεο φηη νη ιχζεηο πνπ ζα ππνδερζνχλ ζην ηέινο λα κελ νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ 

ππνβάζκηζε ηνπ ιεθαλνπεδίνπ.  

Γελ κπνξνχκε θαη δελ πξέπεη λα δερζνχκε ηεηειεζκέλα γεγνλφηα, ηαπηφρξνλα πξέπεη φινη καδί 

λα απαηηήζνπκε ην απηνλφεην. Ζ πεξηνρή ηεο Μεγαιφπνιεο εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο 

πξνζέθεξε ζηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ην έρεη πιεξψζεη πνιχ αθξηβά, κε δεθάδεο εξγαηηθά 

αηπρήκαηα, κε αξξψζηηεο, αθφκα ζαλάηνπο θαη ζην ηέινο κε ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο. Έρνπκε 

ινηπφλ εζηθφ θαζήθνλ ζηελ λέα γεληά, ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζηνπο θαηνίθνπο πνπ επέλδπζαλ 

ζηελ πφιε καο, θάλνληαο φλεηξα γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ, κε δεδνκέλε ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

Μνλάδσλ θαη νξπρείσλ θακία άιιε επέλδπζε δελ είρε ηχρε θαη δελ έγηλε πνηέ ζην ιεθαλνπέδην, 

γηαηί άιισζηε λα έξρνληαλ λα επελδχζεη θάπνηνο, φηαλ εδψ ζε έλα ηφζν ππνβαζκηζκέλν ρψξν. 

Έηζη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ απνηεινχζαλ ηελ κνλαδηθή πεγή πινχηνπ.  

Σψξα ινηπφλ ήξζε ε ψξα πνπ ε Πνιηηεία πξέπεη λα απνδεκηψζεη ηελ Μεγαιφπνιε, πξέπεη λα 

θάλεη ηα πάληα θαη λα δψζεη ηδηαίηεξε βάζε ζε εκάο, λα επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηεο, έηζη 

ψζηε λα κπνξέζνπκε λα βξνχκε ηηο ιχζεηο, πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζε κηα δίθαηε κεηάβαζε. Απηφ 

είλαη θαη ην κεγάιν ρξένο καο, ε κεγαιχηεξε επζχλε καο, λα πξνεηνηκάζνπκε έλα θαιχηεξν θαη 

πην ζίγνπξν κέιινλ γηα ηηο επφκελεο γεληέο.  

Βξηζθφκαζηε ινηπφλ εδψ ζήκεξα,  γηα λα μεθηλήζνπκε, λα αλνίμνπκε ηνλ δεκφζην δηάινγν κε 

φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο ηεο πεξηνρήο καο. Γηα λα δνχκε, πσο ζα αληηδξάζνπκε θαη λα δνχκε 

πσο ζα κπνξέζνπκε λα ζρεδηάζνπκε ην κέιινλ, ν ζθνπφο ηεο πξφηαζεο καο απηφο είλαη. Γελ καο 

αξθεί κηα απιή νκφθσλε απφθαζε, πξέπεη φινη λα αληηιεθζνχκε, φηη δελ ππάξρεη πιένλ άιινο 

ρξφλνο γηα ράζηκν, νχηε γηα κηθξνπνιηηηθή θαη κεγάια ιφγηα. Οη θηλήζεηο πνπ βιέπνπκε κέρξη 

ηψξα καο δείρλνπλ, φηη βαδίδνπκε ζε βίαηε κεηάβαζε κε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο. Θα πξέπεη 

ινηπφλ γηα αξρή λα πνχκε φινη κε κηα θσλή, φηη δελ κπνξνχκε λα δερζνχκε πξναπνθαζηζκέλεο 

δηαδηθαζίεο, ζα πξέπεη ν πξσζππνπξγφο λα πάξεη πίζσ ηελ δήισζε ηνπ, γηα νξηζηηθφ θιείζηκν 

φισλ ησλ ιηγληηηθψλ Μνλάδσλ έσο ην 2028. Δπίζεο δελ δερφκαζηε ηειεζίγξαθα γηα ην θιείζηκν 

ησλ κνλάδσλ ΗΗΗ θαη IV, είηε γίλεηαη κε αθνξκή πεξηβαιινληνινγηθέο άδεηεο, είηε γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο.  

Απαηηνχκε θαη δηεθδηθνχκε κηα νκαιή κεηάβαζε ηεο πεξηνρήο καο, έηζη ψζηε λα ππάξμεη πνιχ 

ζχληνκα έλα πιήξεο θαη πνιχ ζπγθεθξηκέλν ζρέδην, γηα φιν ην ιεθαλνπέδην ηεο Μεγαιφπνιεο. 

Να απνθαζηζηεί απφ θνηλνχ ηη κπνξεί λα γίλεη, γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο πεξηνρήο καο. Ζ 

Μεγαιφπνιε πξέπεη λα έρεη ζηφρν θαη λα απαηηήζεη ε ελεξγεηαθή κεηάβαζε λα γίλεη νκαιά. Να 

δνζνχλ πξψηα ιχζεηο, λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα λέεο ζέζεηο εξγαζίεο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεη ε απνιηγληηνπνίεζε. Δπίζεο δελ κπνξνχκε λα δερζνχκε ζηελ πεξηνρή 

καο νπνηαδήπνηε επέλδπζε θαη νπνηνδήπνηε έξγν, πνπ ηπρφλ ζα απνθαζίζνπλ άιινη γηα εκάο, 

ρσξίο εκάο θαη θαηαιαβαίλεηε,  ηη ελλνψ.  

Απαηηνχκε έλα θαιχηεξν κέιινλ γηα ηνλ ηφπν καο, κε πην θαζαξή αλάπηπμε. Ζ θπθιηθή 

νηθνλνκία, νηθνινγηθνχ ηχπνπ βηνκεραλία, ε αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε  ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θαη 

αξραηνινγηθνχ ηνπξηζκνχ, δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ θαη λα απμήζνπλ ζέζεηο 

εξγαζίαο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο καο. Θέινπκε ηελ πξάζηλε αλάπηπμε θαη ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζέινπκε ζέζεηο εξγαζίαο θαη άλζεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, αιιά 

φρη εηο βάξνο ηεο πνηφηεηαο δσήο, κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θάηη πνπ δελ έγηλε ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα θαη φινη καο είδακε ηα απνηειέζκαηα. 

 Κχξηνη ζπλάδειθνη ζαο θαιψ φινπο λα ζπζηξαηεπηνχκε ζηνλ θνηλφ αγψλα, γηα ηελ δηάζσζε ηνπ 

ιεθαλνπεδίνπ. Να ζρεδηάζνπκε εδψ θαη ηψξα ζηξαηεγηθφ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην κεηαιηγληηηθήο 

δίθαηεο κεηάβαζεο, κε αληηζηαζκηζηηθά νθέιε γηα ην ιεθαλνπέδην ηεο Μεγαιφπνιεο. 

 Έηζη πξνηείλνπκε δηαπαξαηαμηαθή επηηξνπή αγψλα, ζηξαηεγηθφ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην 

κεηαιηγληηηθήο πεξηφδνπ επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν, παξαρψξεζε φισλ ησλ εθηάζεσλ ηεο ΓΔΖ 

ζηνλ Γήκν, αθνχ πξψηα νινθιεξσζεί ε απνθαηάζηαζε ησλ εδαθψλ κε ζπγθεθξηκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα.  

Κχξηε Πξφεδξε δελ πξνθαιέζακε ηελ ζεκεξηλή ζπδήηεζε γηα λα κνλνπσιήζνπκε ην ελδηαθέξνλ, 

ζαο θαηαζέηνπκε ηελ ζθέςε καο θαη ηηο αξρηθέο πξνηάζεηο καο, ζέινπκε λα αθνχζνπκε θαη ηηο 

άιιεο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππφινηπσλ παξαηάμεσλ θαη φινη καδί λα δηακνξθψζνπκε ηνπο βαζηθνχο 

άμνλεο ηεο πνιηηηθήο καο, γηα ηελ δίθαηε κεηάβαζε ζηελ κεηαιηγληηηθή επνρή. 
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Ο Δήκαξρνο Μεγαιόπνιεο θ. Αζαλάζηνο Φξηζηνγηαλλόπνπινο: Δπεηδή επίθεηηαη, ηελ 

Παξαζθεπή έρσ ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγφ, φπνπ ζα έρσ θαη ηελ πιήξε άπνςε, ηελ θαζαξή 

άπνςε πνπ έρεη ε θπβέξλεζε πιένλ θαη ζα έξζσ εδψ,  ν ζθνπφο είλαη άιινο, ηελ επφκελε 

εβδνκάδα πέξα απφ απηφ ην ζπκβνχιην, ζα ελεκεξσζνχλ πξψηα ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ζηελ 

ζπλέρεηα ζα πξνθιεζεί έλα αλνηρηφ ζπκβνχιην, πνπ ζα κεηέρεηε φινη κε θαιεζκέλνπο απφ εκάο 

πιένλ ηνπο θνξείο, φπνπ ζα δηαηππσζνχλ απφςεηο θαη ζα παξζνχλ απνθάζεηο,  γηα ηη κέιιεη 

γελέζζαη. Γειαδή ν αγψλαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ εθεί θαη πέξα δελ ζα έρεη κφλν ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην, ζα είλαη επηθεθαιήο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ζα έρεη ζπκπαξαζηάηεο φινπο ηνπο 

θνξείο ηεο πφιεο, ηνπο ζπλδηθαιηζηέο, ηνπο ζπιιφγνπο, αιιά απηφ αθνχ πξψηα μεθαζαξίζνπκε 

πξάγκαηα. Γηα ζήκεξα είρε πξνθιεζεί έλα ζπκβνχιην απφ ην 1/3 ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, ζα 

κπνξνχζε λα κείλεη  ζηα ζηελά φξηα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, επεηδή φκσο έρνπλ έξζεη θαη 

άιινη εθπξφζσπνη, εγψ δελ βξίζθσ θαλέλα ιφγν λα κελ πάξνπλ ηνλ ιφγν θαη λα κηιήζνπλ.  

 

Ο Δεκνηηθόο Σύκβνπινο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Τζηξηγώηεο, επηθεθαιήο ηεο 

παξάηαμεο ¨Δεκνηηθή Ελόηεηα¨:  Δγψ δελ έρσ θαλέλα ζέκα λα ηνπνζεηεζψ. Λνηπφλ θε. 

Πξφεδξε, θε. Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζε απηήλ εδψ ηελ αίζνπζα, αιιά θαη ζε 

παιαηφηεξεο αίζνπζεο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο Μεγαιφπνιεο έρεη αζρνιεζεί πνιιάθηο γχξσ 

απφ ηα δεηήκαηα ηεο ΓΔΖ. Να ζπκίζσ ην 2011 κε ηελ κηθξή ΓΔΖ πνπ κε νκφθσλεο απνθάζεηο 

ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ην ηφηε, θαηαθεξαχλσλε ηελ θπβέξλεζε πνπ ηφηε ήζειε λα πνπιήζεη ηελ 

ΓΔΖ, ηελ κηθξή ΓΔΖ,  παξφηη ε Μεγαιφπνιε δελ ήηαλ κέζα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηνλ 

λφκν ηεο κηθξήο ΓΔΖ, παξ’ φια απηά ηφηε ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην είρε πάξεη ζπγθεθξηκέλεο 

απνθάζεηο. Σν 2012 ην ίδην. Καη εξρφκαζηε θαηφπηλ, κε ηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή, ην 

2015, 2016, 2017, 2018, φηαλ μεθίλεζε ε δηαδηθαζία πψιεζεο κνλάδσλ ηεο ΓΔΖ, πνπ ζπκκεηείρε 

κέζα ζηηο θπβεξλεηηθέο ηηο ηφηε απνθάζεηο θαη ε ΗΗΗ  κνλάδα ηεο ΓΔΖ λα πσιεζεί, πάιη ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην είρε πάξεη νκφθσλεο απνθάζεηο ελάληηα ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΖ.  

ε έλα δεκνηηθφ ζπκβνχιην ινηπφλ ηνπ 2017 θαη επηηξέςηε κνπ λα ην δηαβάζσ, είρα πεη, γηαηί θαη 

ε απνςηλή ζπλεδξίαζε  ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πξνζσπηθά κε θέξλεη ηδηαίηεξα θνξηηζκέλν 

θαζφηη φπσο γλσξίδεηε φινη ζαο θαη νη πεξηζζφηεξνη αλ φρη φινη ζαο, ππήξμα εξγαδφκελνο ζηελ 

ΓΔΖ, είκαη ζπληαμηνχρνο ηεο ΓΔΖ, ππήξμα ζπλδηθαιηζηήο επί πνιιά ρξφληα, πνπ είρα παιέςεη 

απφ ην 1990 ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΖ ηελ ηφηε θαη αξγφηεξα θαη σο Γήκαξρνο, πνπ είρα 

αγσληζηεί γηα ηελ εληνπηφηεηα, γηα ην ιηγληηφζηκν, γηα ηελ Σειεζέξκαλζε, γηα ηελ απνζείσζε θαη 

γηα φια ηα δεηήκαηα ηα ηφηε. Έηζη ινηπφλ ζήκεξα, είκαη ηδηαίηεξα θνξηηζκέλνο ζπλαηζζεκαηηθά, 

γηαηί κε ηηο ηειεπηαίεο εμαγγειίεο ηεο Κπβέξλεζεο θαη δελ είλαη λα πάσ λα δσ ηηο δηαζέζεηο, νη 

δηαζέζεηο είλαη δεδνκέλεο, έρνπλ δεκνζηεπζεί, έρνπλ εηπσζεί θαη απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη απφ 

ηνλ Τπνπξγφ, ηνλ θ. Υαηδηδάθε, επαλεηιεκκέλσο θαη ζηα ΜΜΔ θαη ζηελ Βνπιή θαη παληνχ, φηη 

ζην πξφγξακκα ηεο Κπβέξλεζεο ηεο ζεκεξηλήο, είλαη ην θιείζηκν ησλ Μνλάδσλ θαη ησλ 

ιηγληησξπρείσλ ηεο Μεγαιφπνιεο, φπσο επίζεο θαη ζην Βφξεην πεδίν ηεο κνλάδαο ηεο Μειίηεο. 

 Έηζη ινηπφλ ζήκεξα, εδψ πνπ ζπλεδξηάδνπκε δελ εξρφκαζηε, γηα λα δνχκε αλ ζα θιείζεη ή δελ 

ζα θιείζεη, ζχκθσλα κε ηελ Κπβέξλεζε. Δίλαη δεδνκέλν φηη ππάξρεη θπβεξλεηηθή απφθαζε,  λα 

θιείζεη ε κνλάδα ηε ΓΔΖ ζηελ Μεγαιφπνιε θαη ηα νξπρεία. Δκείο ινηπφλ, σο Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, ηη ζα θάλνπκε; Θα πεξηκέλνπκε ηηο απνθάζεηο λα ηηο δηαβάδνπκε θαη λα ηηο αθνχκε 

απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, γηα ην θιείζηκν, ην νξηζηηθφ θιείζηκν ησλ Μνλάδσλ θαη 

ησλ ιηγληησξπρείσλ ηεο Μεγαιφπνιεο; Όπσο είπα, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, απηφ ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην δηαρξνληθά νκφθσλα έρεη απνθαζίζεη θαη είλαη ελάληηα. Δγψ δελ ζα κπσ ζε δεηήκαηα 

ζήκεξα κεηαιηγληηηθήο πεξηφδνπ, νχηε ελφο πξνγξάκκαηνο γηα ηελ κεηαιηγληηηθή πεξίνδν, ηελ 

νπνία φινη ζα έξζεη θάπνηα ζηηγκή ε θνπβέληα πνπ ζα θαηαζέζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο ζε απηφ ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην.  

Δγψ ζήκεξα ζπδεηάσ , αγαπεηνί ζπλάδειθνη, γηα ην θιείζηκν ηεο ΓΔΖ θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα 

έρεη ζηελ θνηλσλία ηεο Μεγαιφπνιεο θαη ζηελ επαξρία, ζηελ πξψελ επαξρία, ζην ιεθαλνπέδην 

ηεο Μεγαιφπνιεο, νη νπνίεο ζα είλαη ηξαγηθέο. Γηα απηφ ζπδεηψ ζήκεξα θαη κηα ζα πξέπεη λα 

είλαη ε απφθαζε, φηη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην νκφθσλα απνθαζίδεη, φηη δελ ζα δερζεί ην θιείζηκν 

ησλ κνλάδσλ ηεο ΓΔΖ, φηη ζα πάξεη φια εθείλα ηα κέηξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζσκαηεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο ΓΔΖ, λα αγσληζηεί λα παιέςεη, λα κελ θιείζνπλ νη Μνλάδεο,  φπσο έθαλε θαη 

κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε πνπ έθαλε ζπγθεληξψζεηο ζηελ Μεγαιφπνιε, πνπ ζπκκεηείρε ζε πνξείεο 
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ζην χληαγκα,  φηαλ ςεθηδφηαλ ν λφκνο, πνπ έξηρλε ην θάξβνπλν απέμσ απφ ην Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο καδί κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ν Γήκνο Μεγαιφπνιεο, πνπ ζπκκεηείρε ζηελ 

Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο, ν πξψελ Γήκαξρνο ηφηε πνπ γηλφηαλ ε ζπδήηεζε, γηα ην λνκνζρέδην, γηα 

ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο Μνλάδαο θαη ηφηε κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν Γήκαξρνο 

είρε πάεη λα δηαθσλήζεη θαη λα ζεθσζεί λα θχγεη. Γελ είρε θαζίζεη, ζπλάδειθνη, ν θ. Γήκαξρνο 

ηφηε πνπ είρε ςεθίζεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην,  λα ζπδεηήζεη θαη λα κπεη ζε παδάξη, δψζε κνπ ηη 

ζα κνπ δψζεηο, γηα λα ζπκθσλήζσ, κηα ήηαλ ε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δελ 

δερφκαζηε ηελ ηδησηηθνπνίεζε, ζα παο λα ηνπ πεηο , θε. Γήκαξρε, ζα πεηο ηελ απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζα ζεθσζείο λα θχγεηο απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο φπσο είρε θάλεη.  

ήκεξα ινηπφλ επεηδή πξνζσπηθά εγψ, αιιά θαη νη ζπλάδειθνη ηεο παξάηαμεο κνπ, δελ ζέιακε 

λα ήκαζηαλ αθφινπζνη κε απηφ πνπ ςεθίδακε θαηά θαηξνχο, ζα θαηαζέζσ ζπγθεθξηκέλε ηελ 

απφθαζε, πνπ ππήξρε θαη ην 2017 σο πξφηαζε ηεο δηθηάο καο παξάηαμεο  θαη δεηάκε λα κπεη ζε 

ςεθνθνξία θαη δηαβάδσ. Δίλαη ε ίδηα αθξηβψο κφλν πνπ έρεη αιιάμεη ε ιέμε ηδησηηθνπνίεζε θαη 

έρεη κπεη ε ιέμε θιείζηκν. Καη ηη έιεγε ηφηε; Ηδησηηθνπνίεζε έιεγε, πψιεζε,  εληάμεη.  

«Καηαγγέιιεη ηηο κεζνδεπκέλεο ελέξγεηεο, θνηηάμηε λα δείηε πσο δηαρξνληθά είλαη ηα ίδηα 

πξάγκαηα. Αθνχζηε ινηπφλ, θαηαγγέιιεη ηηο κεζνδεπκέλεο ελέξγεηεο ηεο θπβέξλεζεο γηα ην 

θιείζηκν ησλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ ηεο ΓΔΖ, πνπ ζρεδηάδεη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο 

Δλέξγεηαο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζχκθσλα κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ ζηα ΜΜΔ, ηφηε ν 

ηαζάθεο κίιαγε γηα ηελ πψιεζε, φπνπ αλαθέξεηαη ην θιείζηκν ησλ κνλάδσλ, πψιεζε έιεγε 

ηφηε, ησλ κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ  Ληγληηηθνχ Κέληξνπ, θαζφζνλ απηφ ζεκαίλεη αλαηξνπή ηεο 

έσο ζήκεξα πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο, πνπ ζπλεπάγεηαη αιιαγέο 

ζηηο εξγαηηθέο ζρέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηηο ζρέζεηο ζπλχπαξμεο ηεο ΓΔΖ κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία.  

Δπηζεκαίλεη φηη κηα ηέηνηα εμέιημε ζα αιιάμεη δξακαηηθά ηελ θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μεγαιφπνιεο, δεκηνπξγεί θιίκα αβεβαηφηεηαο πξσηίζησο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα ζηειέρε 

ηεο επηρείξεζεο θαη θαη’ επέθηαζε ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο.  

Σν θιείζηκν ησλ κνλάδσλ ζπληζηά νιέζξην ιάζνο, θαζψο αρξεζηεχεη έλαλ ππιψλα αλάπηπμεο 

πάλσ ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε ε ρψξα λα ζηαζεί γηα ηελ αλάθακςε ηεο κεηά ηελ θαηαζηξνθηθή 

νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ βίσζε θαη βηψλεη. Κακία πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε θαη παξαρψξεζε  

εζληθνχ πινχηνπ.  

Γειψλεη φηη ζα ππεξαζπηζηεί κε θάζε λφκηκν ηξφπν ηα θεθηεκέλσλ ησλ δεκνηψλ ησλ 

ελεξγεηαθψλ Γήκσλ ζηελ αλάπηπμε, κε ηελ παξνρή ηεο θζελήο ελέξγεηαο,  φπσο είλαη ην ΔΑΠ 

θαη ε Σειεζέξκαλζε.  

Καιεί φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ, φινπο ηνπο θνξείο θαη ηνπο ζπιιφγνπο ζε 

εγξήγνξζε, ζπκπφξεπζε ζηνλ αγψλα γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ κνλάδσλ ηεο ΓΔΖ, 

θαζφζνλ απηφ ζα απνηειέζεη έλα πξψην βήκα γηα ηελ δηάιπζε ηεο.  

Γειψλεη φηη ε δεκνηηθή αξρή, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ε ηνπηθή θνηλσλία ζα ζηαζνχκε 

αιιειέγγπνη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ΓΔΖ, φπσο άιισζηε ην έρνπκε πξάμεη θαη ζην παξειζφλ. 

 Γειψλεη φηη  κέζα ζηηο επφκελεο κέξεο ζα πξνβεί ζε δπλακηθέο θηλήζεηο καδί κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηεο ΓΔΖ θαη ηα ζπλδηθάηα, κε ζθνπφ θαη ζηφρν ηελ απνηξνπή ηεο επαρζνχο 

απφθαζεο θιεηζίκαηνο κνλάδνο ηεο ΓΔΖ  ζηελ Μεγαιφπνιε θαη απνκείσζε κέζσ απηήο 

νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο ηνπ Γήκνπ καο.  

Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο θάζε είδνπο θαη δηάξθεηα καδί κε 

ηελ ΓΔΝΟΠ ΓΔΖ πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηηο εμειίμεηο ζηελ ππφζεζε ηεο ΓΔΖ θαη ησλ 

ιηγληηηθψλ κνλάδσλ. 

 Γηα ην ιφγν απηφ απνθαζίδεη ηελ ζπγθξφηεζε ζπληνληζηηθήο αγσληζηηθήο επηηξνπήο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μεγαιφπνιεο, ζηελ νπνία πξνηείλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ν Γήκαξρνο, νη επηθεθαιήο 

ησλ παξαηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθπξφζσπνο ηεο ΓΔΝΟΠ ΓΔΖ, εθπξφζσπνο απφ 

ηελ ΔΣΔ, νη Πξφεδξνη ησλ ηνπηθψλ ζσκαηείσλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξία, νη Πξφεδξνη ησλ 

ηνπηθψλ θνξέσλ ζηνλ Γήκν Μεγαιφπνιεο.  

Σν παξφλ ςήθηζκα λα θνηλνπνηεζεί ζην γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ζην Πξφεδξν ηεο Βνπιήο, 

ζηνλ Τπνπξγφ ηνπ ΤΠΔΚΑ, ζηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο, ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, ζηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ζηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, ζηνπο Βνπιεπηέο ηνπ λνκνχ 

Αξθαδίαο, ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπ/ζνπ Γπηηθήο Διιάδαο, 
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ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε Πεινπ/ζνπ, ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αξθαδίαο, ζην Πεξηθεξεηαθφ 

πκβνχιην Πεξηθέξεηαο Πεινπ/ζνπ, ζηα Πνιηηηθά Κφκκαηα, ζηελ Γηνίθεζε ηεο ΓΔΖ, ζηελ 

ΓΔΝΟΠ ΓΔΖ θαη ζηνπο ηνπηθνχο ζπιιφγνπο θαη θνξείο, φπσο ηα ΜΜΔ.  

Πνιινί ζα κνπ πνπλ,  κα είλαη ηξφπνο θαη είκαζηε αθφκα εθεί ζε απηή ηελ επνρή, πνπ κε 

αγσληζηηθέο  θηλεηνπνηήζεηο κπνξνχκε λα απνηξέςνπκε νπνηαδήπνηε θπβεξλεηηθή ελέξγεηα; Δγψ 

ιέσ λαη, φπσο θάλακε θαη κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ κνλάδσλ θαη έγηλαλ φιεο απηέο νη 

αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο, ζπγθεληξψζεηο πνπ πξναλέθεξα θαη έζηεηιαλ έλα κήλπκα ζηνπο 

ππνηηζέκελνπο κειινληηθνχο επελδπηέο, φηη ζα βξνπλ απέλαληη κηα θνηλσλία νιφθιεξε 

μεζεθσκέλε, έηζη θαη ηψξα ζα πξέπεη λα γίλεη  ην ίδην, γηα λα θαηαιάβεη ε θπβέξλεζε, φηη 

απέλαληη ηεο έρεη κηα θνηλσλία, έρεη έλαλ θφζκν, έλαλ ιαφ απέλαληη ηεο, πνπ δελ πξφθεηηαη λα 

δερζεί ην θιείζηκν ησλ κνλάδσλ ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ιηγληησξπρείνπ, πνπ ζε ηειεπηαία αλάιπζε εάλ 

γίλνπλ φια απηά, πηζηεχσ, είκαη βέβαηνο θαη απφ ηελ εκπεηξία κνπ ηελ ηφζσλ εηψλ αλαθαηεκέλνο 

κε ηα θνηλά, φηη ππάξρεη ηξφπνο λα πξνιάβνπκε θαη λα γιπηψζνπκε απηφ ην θιείζηκν ησλ 

κνλάδσλ ηεο ΓΔΖ θαη λα εμαηξεζεί ε Μεγαιφπνιε. Γηαηί θαη ηα ζηνηρεία ηα νηθνλνκηθά πνπ έρεη 

πάξεη ε θπβέξλεζε θαη πνπ έρνπκε θαη εκείο, παξνπζηάδνπλ φηη ε ΗΗΗ κνλάδα ηνπιάρηζηνλ είλαη ε 

πην θεξδνθφξα ζε ζρέζε κε άιιεο κνλάδεο, πνπ κέλνπλ αλνηρηέο, εηδηθά ζην Βφξεην Πεδίν. 

 Έηζη ινηπφλ θιείλνληαο θαηαζέησ ηελ πξφηαζε γηα απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ ζα 

είλαη έλα φπιν ζηελ κειινληηθή, ζηελ κεζαπξηαλή ζαο επίζθεςε ζηνλ Τπνπξγφ θε. Γήκαξρε. 

Όπσο είρα πεη θαη ζην πξνεγνχκελν δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ν Γήκαξρνο πξέπεη λα πάεη κε 

απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηελ ζπλάληεζε κε ηνλ Υαηδηδάθε, γηα λα είλαη πην ηζρπξφο. Να 

έρεη πίζσ ηνπ κηα απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη αλ γηλφηαλ λα έρεη θαη ηηο απνθάζεηο 

θαη ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Μεγαιφπνιεο, γηα λα είλαη αθφκα πην 

ηζρπξφο.  

Κιείλνληαο θαηαζέησ απηή ηελ πξφηαζε γηα απφθαζε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε ηα νπνία 

βέβαηα ζπκθσλψ θαη κε ηελ πξφηαζε πνπ θαηέζεζε  ν ζπλάδειθνο ν Μηρφπνπινο θαη πεξηκέλσ 

λα αθνχζσ θαη ηηο ππφινηπεο πξνηάζεηο, γηα λα ζρεκαηνπνηεζεί έλα ςήθηζκα ηνπιάρηζηνλ ή κηα 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.   

 

Ο Δεκνηηθόο Σύκβνπινο ηεο  πιένλ ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Καηζηξνύκπαο, επηθεθαιήο 

ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή Σπζπείξσζε¨: Δγψ λα πσ, φηη κπεξδεχηεθα. Γελ θαηάιαβα,  θε 

Μηρφπνπιε, γηα ηε ΓΔΖ μεθηλήζακε λα κηιάκε, γηα ηε κεηαιηγληηηθή πεξίνδν καο είπαηε εδψ ηη ζα 

θάλνπκε θαη κεηά ην θιείζηκν ηεο ΓΔΖ. Γειαδή βιέπεηε ηη ζα γίλεη κεηά ην θιείζηκν ηεο ΓΔΖ 

θαη καο θαιέζαηε ζην ηέινο ηεο νκηιίαο ζαο γηα λα θνπβεληηάζνπκε. Γειαδή ζηελ νπζία καο 

είπαηε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ κε ηε ΓΔΖ θαη ηη ζα γίλεη κεηά απφ ηηο εηιεκκέλεο 

απνθάζεηο πνπ έρνπλ πάξεη.  Δπαλεξρφκελνο ηψξα λα πσ δπν πξαγκαηάθηα, φπσο ηα βιέπεη ν 

ρψξνο ν δηθφο καο ε ¨Λατθή πζπείξσζε¨ 

Σα γεγνλφηα ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ αλαδεηθλχνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε πφιε 

καο, ζηε κεηαιηγληηηθή φπσο ιέκε επνρή γηα ηε Μεγαιφπνιε. Ληγλίηεο πάλησο ππάξρεη θαη ην 

πξφγξακκα εδψ φπσο θαη ζηε Γεξκαλία ιέγεηαη κεηάβαζε ζε θαζεζηψο ρακειήο ιηγληηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Γηα λα θηάζνπκε σο εδψ, νη δηάθνξεο θπβεξλήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 20 εηψλ, έρνπλ πάξεη δηάθνξα 

κέηξα ηα νπνία εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ηεο «απειεπζέξσζεο» ηεο αγνξάο ηνπ 

ηνκέα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία απνηειεί ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο Δ.Δ. θαη ηεο εγρψξηαο 

άξρνπζαο ηάμεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’90.Σν ΠΑΟΚ κε ηνλ  ζηξαηεγηθφ επελδπηή, ε ΝΓ κε ηε 

κηθξή ΓΔΖ, ν ΤΡΗΕΑ κε ηελ απνεπέλδπζε, ηα ΝΟΜΔ θαη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΑΓΜΖΔ θαη 

ηψξα πάιη ε ΝΓ κε ππέξηαην λφκν ηε δηαζθάιηζε ηνπ κέγηζηνπ θέξδνπο ηνπ θεθαιαίνπ. 

Γηα απηφ ηνλ ζηφρν βεβαίσο πάιεπαλ θαη φιεο αλεμαηξέησο νη πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο θαη 

Πεξηθεξεηαθέο αξρέο θαζψο θαη νη πιεηνςεθία ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ παξαηάμεσλ. 

Με πξνβιεκαηίδνπλ φιεο απηέο νη δειψζεηο θαη εθδειψζεηο αλεζπρίαο, ζπκπαξάζηαζεο θαη 

αγσληζηηθήο δηάζεζεο, πνπ εθθξάδνληαη απφ δηάθνξνπο ζσηήξεο. Ση άξαγε έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο 

γηα λα καο ζψζνπλ; Θα αγσληζηνχλ καδί καο γηα λα κελ πνπιεζεί ε ΓΔΖ, ή κήπσο γηα λα 

ζψζνπκε ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα ηεο πεξηνρήο καο; Σν πην πηζαλφ είλαη λα παιέςνπλ καδί καο 

γηα λα έξζνπλ ζηελ πφιε καο ηα ζθνππίδηα ή λα θάλνπκε «δνπιεηέο κε θνχληεο» γηα φζνπο 

θαηαιαβαίλνπλ. Σνπο επραξηζηνχκε απφ ηψξα αιιά δε ζα πάξνπκε. Θα κπνξνχζα λα πσ 
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ρξεζηκνπνηψληαο κηα ιατθή ξήζε «θάπνηνη θνξντδεχνπλ κε ηνλ θψιν ηνπο». Δίκαη ζίγνπξνο φηη 

νη Μεγαινπνιίηεο φπσο θαη φινο ν ιαφο, θαηαιαβαίλεη πνηνο ηνλ θνξντδεχεη θαη πνηνο φρη θαη 

θάπνηα κέξα ζα απεγθισβηζηεί απφ ηα δηιιήκαηα θαη ηνπο εθβηαζκνχο θαη ηφηε ζα γπξίζεη ν 

ηξνρφο… Διπίδσ θαη παιεχσ λα κελ αξγήζεη απηή ε κέξα. Παξφια απηά ζα μαλαπψ ηε ζέζε ηεο 

Λατθήο πζπείξσζεο φπσο ηελ είρακε εθθξάζεη θαη πξνεθινγηθά. 

Σν θξηηήξην γηα λα θαηαλνήζνπκε ην ηη γίλεηαη ζήκεξα θαη ζηε Μεγαιφπνιε είλαη λα 

θαηαιάβνπκε πνηνο σθειείηαη φια απηά ηα ρξφληα απφ ηα ζρέδηα θαη ηνπο αληαγσληζκνχο ησλ 

κνλνπσιηαθψλ νκίισλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Δλέξγεηα. Ζ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, 

απνηειεί ηελ «άιιε φςε» ησλ ακχζεησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν θαη νη νπνίνη έρνπλ ζηήζεη έλα κεγάιν θαγνπφηη θεξδνθνξίαο, 

ζην έδαθνο πνπ ηνπο ζηξψλνπλ ελαιιάμ φιεο νη θπβεξλήζεηο, κε ηελ «ακέξηζηε ζπκβνιή», ηηο 

Οδεγίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ. 

Οη ζηξαηεγηθνί ζρεδηαζκνί θαη νη θηλήζεηο ηζρπξψλ επξσαηιαληηθψλ ζπκθεξφλησλ γηα ηε 

ιεγφκελε «ελεξγεηαθή απεμάξηεζε» ηεο ΔΔ απφ ηε Ρσζία  εμεηδηθεχνληαη απφ ηηο ειιεληθέο 

θπβεξλήζεηο, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα  ην «Δζληθφ ρέδην γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ην Κιίκα». 

ηε ζπλέρεηα, ηε ζθπηάιε παξαιακβάλνπλ νη Πεξηθέξεηεο, νη Γήκνη θαη δηάθνξνη θνξείο κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη νη «εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ», αλαιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα λα 

πξνεηνηκάζνπλ θαηάιιεια ηελ «θνηλή γλψκε». Μάιηζηα νη ιεγφκελνη ιηγληηηθνί δήκνη θαη νη 

πεξηθέξεηεο, ζπκκεηείραλ ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

γηα ηελ κεηάβαζε ησλ πεξηνρψλ ζε θαζεζηψο ρακειήο ιηγληηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Παξάιιεια πξνσζνχζαλ ηνλ  ζρεδηαζκφ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο 

«πξάζηλεο ηερλνινγίεο», ζηελ «πξάζηλε Δλέξγεηα», δειαδή ζηηο «πξάζηλεο κπίδλεο» γηα 

εμαζθάιηζε θεξδψλ, εθκεηαιιεπφκελνη ηελ αλαγθαία επαηζζεζία ηνπ ιανχ ζε δεηήκαηα 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Όκσο, επηρεηξεκαηηθά θέξδε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

είλαη πξάγκαηα αζπκβίβαζηα. 

Αλ ππήξρε πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ, δε ζα απμαλφηαλ ε ειεθηξνπαξαγσγή απφ 

εηζαγφκελν αθξηβφ θπζηθφ αέξην, αιιά ζα πξνσζνχζαλ π.ρ. ηνπο κεγάινπο πδξνειεθηξηθνχο 

ζηαζκνχο, πνπ ζπκβάιινπλ ηαπηφρξνλα θαη ζηελ χδξεπζε, ζηελ άξδεπζε θαη ζηελ 

αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία. 

Αλ ηνπο ελδηέθεξε ην ζχλνιν ησλ ιατθψλ αλαγθψλ, ζα ζηήξηδαλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εγρώξηνπ 

ιηγλίηε κε ζύγρξνλε ηερλνινγία, πην θηιηθή ζην πεξηβάιινλ, κε κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ 

θχθινπ, πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο κε ρακεινχο ξχπνπο. 

Θπκίδνπκε αθφκε φηη ε δηέιεπζε ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ απφ ηελ Διιάδα δελ έγηλε γηα λα εμαζθαιίζεη 

θζελφ θπζηθφ αέξην γηα ηα ιατθά λνηθνθπξηά, αθνχ δελ ππάξρεη θακία ηέηνηα ξήηξα ζηε 

ζπκθσλία κε ηελ θνηλνπξαμία ηνπ ΣΑΡ. Αληίζεηα , ζηελ επηινγή ηεο δηέιεπζεο απφ ηελ Διιάδα 

έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ην γεγνλφο φηη νη αγνξέο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ηηαιίαο έρνπλ απφ ηηο 

πςειφηεξεο ηηκέο παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε. 

Να κελ μερλάκε βεβαίσο φηη φια απηά είλαη ην απνηέιεζκα  ησλ πεξηβφεησλ ΝΟΜΔ, ησλ 

δεκνπξαζηψλ Δλέξγεηαο. Με απηέο νη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν, 

γηα ηε ζσξάθηζε πάληα ηεο «αληαγσληζηηθφηεηαο» ηνπ θιάδνπ θαη ην «άλνηγκα» ηεο αγνξάο, 

βάδνπλ ζην ρέξη πάκθζελε Δλέξγεηα, πην ρακειά θαη απφ ην θφζηνο ηεο, γηα λα ην εμάγνπλ ζηε 

ζπλέρεηα ζε ηηκέο πνιιαπιάζηεο. 

Δίλαη ην απνηέιεζκα ησλ ππνηηζέκελσλ «πεξηβαιινληηθψλ φξσλ» θαη ησλ ραξαηζηψλ γηα ηνπο 

ξχπνπο, πνπ ε  ΔΔ, νη θπβεξλήζεηο θαη ε επηρείξεζε θνξηψλνπλ ζηηο ιατθέο πιάηεο πξνθεηκέλνπ 

λα αλνίμνπλ λέα πεδία «πξάζηλεο» θεξδνθνξίαο ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ΑΠΔ θαη «εγγπεκέλε» απφ ην αζηηθφ θξάηνο. 

Δίλαη ην απνηέιεζκα ηεο ππνρξεσηηθήο κεηαθνξάο πειαηψλ ζηνπο «ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο», 

ηεο πψιεζεο ησλ «θηιέησλ» ηεο επηρείξεζεο, ηεο ηδησηηθννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

παξαπέξα ηδησηηθνπνίεζήο ηεο. 

Καη γηα λα είκαζηε πην ζαθείο: 

 Γηα καο ν ιηγλίηεο είλαη εζληθόο πινύηνο. Η κε πώιεζε ηεο ΔΕΗ-Ληγληηηθήο θαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο πξνο όθεινο ησλ ιατθώλ αλαγθώλ, είλαη κνλόδξνκνο. 
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 Όπσο είλαη κνλόδξνκνο ε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη νη άκεζεο 

πξνζιήςεηο κνλίκσλ ζηε ΔΕΗ. 

 Γηα καο είλαη απηνλόεηε ε επηζηξνθή ησλ εδαθώλ ησλ νξπρείσλ ζηελ θνηλσλία ηεο 

Μεγαιόπνιεο. 

 Όπσο είλαη απηνλόεηε ε ππεξάζπηζε ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα. 

 Σηε δσή καο δελ έρνπλ ζέζε ηα ζθνππίδηα, θάζε κνξθήο από όπνπ θη αλ πξνέξρνληαη. 

ηε δηθή καο αηζζεηηθή δελ έρεη  ζέζε ην απαξάδεθην δνπιεκπφξην ησλ εξγνιάβσλ, νχηε νη 

άζιηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εξγνιαβηθψλ εξγαδνκέλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ην θαζεζηψο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο απιήξσηεο δνπιεηάο. Δκείο παιεχνπκε γηα κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα 

φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο κε αμηνπξεπείο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηθαλνπνηεηηθνχο κηζζνχο, κε 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. 

Γηα λα πάςεη ε Δλέξγεηα λα απνηειεί παλάθξηβν εκπφξεπκα απαηηείηαη άιινο ηχπνο νξγάλσζεο 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. ’ απηήλ ηελ νηθνλνκία, ζηελ Δλέξγεηα ζα ιεηηνπξγεί έλαο 

εληαίνο θξαηηθφο θνξέαο Δλέξγεηαο, φπνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ΓΔΖ, ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ 

παξαγσγήο, κεηαθνξάο, δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ φιεο ηηο κνξθέο Δλέξγεηαο (ιηγλίηε, 

ΑΠΔ, θπζηθφ αέξην, πεηξέιαην θ.α.) κε θεληξηθφ ζρεδηαζκφ, εξγαηηθφ έιεγρν θαη ν νπνίνο ζα 

ππεξεηεί ην ζχλνιν ησλ ιατθψλ αλαγθψλ θαη φρη ηηο αλάγθεο θεξδνθνξίαο επηρεηξεκαηηθψλ 

νκίισλ. 

Καινχκε ζε επαγξχπλεζε ην ιαφ ηεο Μεγαιφπνιεο, γηαηί φιεο απηέο νη ελέξγεηεο απνζθνπνχλ 

ζε λένπο νξίδνληεο θέξδνπο ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε  κε ηηο αλάγθεο ηνπ ιανχ 

ηεο πεξηνρήο. Ζ θνξντδία ηφζσλ εηψλ θαη ε εκπεηξία πνπ απνθηήζακε πξέπεη λα θαζνδεγνχλ ηε 

δξάζε καο. Ζ ινγηθή ηεο θαθνκνηξηάο θαη ηνπ κηθξφηεξνπ θαθνχ πνπ ζέινπλ λα καο επηβάινπλ, 

δελ είλαη ε θπξίαξρε πνιηηηθή. Με αγψλα ζα θαηαθηήζνπκε απηφ πνπ δηθαηνχκαζηε ζηνλ 21
ν
 

αηψλα. 

 

Ο θ. Πεηξάθνο Ννκαξρηαθόο Σύκβνπινο (παξεπξηζθφκελνο):  Θεσξήζακε ζαλ ¨Αγσληζηηθή 

πλεξγαζία Πεινπνλλήζνπ¨, φηαλ ελεκεξσζήθακε γηα ην έθηαθην Γεκνηηθφ πκβνχιηφ ζαο, λα 

παξαβξεζνχκε ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζή ζαο θαη λα εθθξάζνπκε ηελ άπνςή καο. Γηφηη 

ζεσξνχκε φηη ε Μεγαιφπνιε δελ πξέπεη λα είλαη κφλε. Απηφ εμάιινπ ην έρνπκε δειψζεη ακέζσο 

κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο ηνπ <πξσζππνπξγνχ απφ ην Βήκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ηνπ ΟΖΔ. ΄Όηαλ, ζα ζαο ελεκεξψζνπκε ζαλ παξάηαμε  έρνπκε θαηαζέζεη αίηεκα γηα έθηαθηε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ. Καη ζέισ λα ζαο ελεκεξψζσ φηη αχξην πνπ ππάξρεη 

κία ζχζθεςε γηα άιιν ζέκα κε ηνπο επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ, ζα ζέζνπκε ζε φινπο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο ην αίηεκα γηα λα 

ζπλππνγξάςνπκε γηα λα γίλεη άκεζα έθηαθην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην θαη πνιχ πξηλ θπζηθά πξηλ 

θαηέβεη ν Πξσζππνπξγφο ζηελ Πεινπφλλεζν. Γειαδή πξηλ ηηο δεθαελλέα ηνπ Οθηψβξε. 

Θεσξνχκε φηη ε Μεγαιφπνιε δελ κπνξεί λα είλαη κφλε θαη δελ πξέπεη λα είλαη κφλε, γηαηί:  1) Ζ 

Μεγαιφπνιε θαη ε Γπηηθή Μαθεδνλία έρνπλ πξνζθέξεη ηα κέγηζηα ζηνλ εμειεθηξηζκφ ηεο ρψξαο 

θαη ζηελ ελεξγεηαθή ηεο αζθάιεηα θαη επάξθεηα κε κεγάιν πεξηβαιινληηθφ θφζηνο.2)  δελ κπνξεί 

θαη δελ πξέπεη λα είλαη κφλε, γηαηί απηνί νη νπνίνη επηβάιινπλ ην θιείζηκν ησλ Μνλάδσλ είλαη 

πνιχ ηζρπξνί.  

Δίλαη ε Δπξσπατθή ΄Δλσζε, ε νπνία εδψ θαη αξθεηά ρξφληα επηδηψθεη λα επηβάιιεη θαηαξράο ηελ 

πψιεζε ή φπσο ιέκε εκείο ην μεπνχιεκα κέξνπο ησλ  Μνλάδσλ ηεο ΓΔΖ θαη ηελ πεξαηηέξσ 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΖ θαη ηε κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο, ε νπνία νθείιεη θαη πξέπεη λα είλαη 

θνηλσληθφ αγαζφ ζε εκπφξεπκα.  

Δίλαη νη κεγάινη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη, νη νπνίνη ζέινπλ λα πέζνπλ πάλσ θαη λα 

θεξδνζθνπήζνπλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ γηα φζνπο δελ ην γλσξίδνπλ φηη κεγάινο επηρεηξεκαηηθφο 

φκηινο,  ν νπνίνο απνκπδά ρξφληα απφ ηε ΓΔΖ κε ηελ θπζηθά επζχλε θαη λνκνζεζία ησλ 

θπβεξλήζεσλ, δηάθνξσλ θπβεξλήζεσλ,  έθαλε αίηεζε δχν κέξεο πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ Ηνπιίνπ λα 

απμεζεί ε ηζρχο ηεο Μνλάδαο, ηελ νπνία εηνίκαδε ζηε Βνησηία θαη εγθαηλίαζε πξνρζέο παξνπζία 

θαη ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγψλ λα απμεζεί ε ηζρχο ηεο Μνλάδαο. Σπραίν; Γελ μέξσ ν 

θαζέλαο κπνξεί λα θξίλεη απηφ.  

ΑΔΑ: Ω75ΔΩΛ8-ΙΧΚ



 

 

9 

πλεπψο είλαη ε Κπβέξλεζε, επίζεο, αιιά θαη ε αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε, ε νπνία κέρξη πξηλ 

ιίγν επεδίσθε ην θιείζηκν. Οπζηαζηηθά ησλ πψιεζε ησλ Μνλάδσλ θαη εάλ δελ πσιείην λα 

θιείζνπλ νη Μνλάδεο  ηεο Μεγαιφπνιεο.  

πλεπψο απέλαληη ζε φιν απηφ ην κέησπν πνπ επηδηψθεη ην θιείζηκν ησλ Μνλάδσλ ηεο ΓΔΖ θαη 

ηελ πεξαηηέξσ ηδησηηθνπνίεζή ηεο ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα νξζσζεί έλα άιιν πιαηχ ιατθφ 

κέησπν πάλσ ζην νπνίν νθείιεη ε απηνδηνίθεζε, ε νπνία εθιέγεηαη απφ ην ιαφ, γηα λα 

ππεξαζπίζεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανχ θαη φρη ηα ζπκθέξνληα ηνπ νπνηνπδήπνηε θφκκαηνο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ θνκκαηηθή θαη πνιηηηθή άπνςε πνπ δηθαηνχηαη θαη είλαη θπζηθφ λα έρεη ν 

θαζέλαο θαη απηφ δελ είλαη θαθφ ζε θακία πεξίπησζε, αιιά νθείιεη λα ππεξαζπίδεη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ, απφ ηνπο νπνίνπο εθιέρηεθε.   

Δίλαη φινη νη θνξείο πάλσ ζε απηφ ην κέησπν θαη πάλσ απφ φια νη πνιίηεο. Γηαηί ην θιείζηκν ησλ 

Μνλάδσλ θαηά ηελ ηαπεηλή καο άπνςε ηεο ΓΔΖ, πέξαλ ησλ άιισλ, πέξαλ ηεο εξήκσζεο ηεο 

πεξηνρήο αθνξά ζπλνιηθά φιε ηεο Πεινπφλλεζν, πξψηα ηελ Πεινπφλλεζν, αθνξά ηελ Αξθαδία, 

αθνξά νιφθιεξε ηελ Πεινπφλλεζν, γηαηί ζεκαίλεη δξακαηηθή κείσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο πεξηνρήο, 

δξακαηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Καη θπζηθά κε κηα ηέηνηα απφθαζε, ρσξίο λα μεθαζαξίδεη εάλ 

ηα εδάθε ζα απνθαηαζηαζνχλ θαη ζα απνδνζνχλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Καη ηα εδάθε ηεο 

Μεγαιφπνιεο.   

Γη΄ απηφ ην ιφγν εκείο ζα επηκείλνπκε, δηθή ζαο ε απφθαζε θπζηθά θαη εκείο δελ ζέινπκε λα 

θάλνπκε ππνδείμεηο. Θέισ φκσο λα ζαο ελεκεξψζσ φηη ε δηθή καο πξφηαζε θαη εηζήγεζε ζην 

Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, σο  ¨Αγσληζηηθή πλεξγαζία Πεινπνλλήζνπ¨  ζα είλαη απιή θαη 

θαζαξή. Γελ ζπδεηάκε ην θιείζηκν ησλ Μνλάδσλ ηεο ΓΔΖ, ηεο ΗΗΗ ην 1920 θαη ηεο IV κέρξη ην 

2028, θαη ζπλνιηθά φισλ ησλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ κέρξη ην 2028. Απαηηνχκε απφ ηνλ 

Πξσζππνπξγφ φζν απηφ θαη λα είλαη βαξχ, αιιά δηθή ηνπ επζχλε είλαη, φηαλ ην αλαθνίλσζε ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ, λα πάξεη πίζσ ηελ απφθαζή ηνπ. Γηφηη θαλέλα επηρείξεκα δελ έρεη   

αθνχ αθφκα θαη ε ίδηα ε Δ.Δ. πνπ επέκελε γηα ηελ πψιεζε ησλ κνλάδσλ κηιάεη γηα κείσζε ηεο 

εμάξηεζεο απφ άλζξαθα ην 2050. ΄Αξα θαλέλα επηρείξεκα δελ ππάξρεη, γηα ην 2028 θαη πξηλ 

νινθιεξψζνπλ ηνλ θχθιν ηνπο θαη ην νξπθηφ θαχζηκν νη Μνλάδεο ζηε Μεγαιφπνιε θαη αιινχ. 

Καη θπζηθά θαη ε Μνλάδα IV ηεο Πηνιεκαΐδαο , ε νπνία ζα είλαη κηα θαηλνχξηα Μνλάδα. ε 

απηφ εκείο ζα εκκείλνπκε ζε απηφ ζα επηκείλνπκε, απηή ηε ζηηγκή δελ ζπδεηάκε ηίπνηε άιιν 

πέξαλ ην λα πάξεη πίζσ ηελ απφθαζε, ε νπνία πάξζεθε, θαη νη Μνλάδεο λα ιεηηνπξγήζνπλ κέρξη 

ηνπιάρηζηνλ ην 2050, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα εδάθε θαη απφ ην ιηγλίηε πνπ ππάξρεη , φζν 

κπνξεί λα ππάξμεη θαη θπζηθά ζηε ζπλέρεηα ,λα γίλνπλ φια απηά , ηα νπνία θαη θαη΄ επαλάιεςε 

έρεη δεηήζεη θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ απφδνζε ησλ εδαθψλ, ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ 

ζηήξημε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο, κεηά ηε ιήμεησλ απνζεκάησλ ηεο ιηγληηηθήο 

πεξηφδνπ.  

 

Η θα Νηθνιάθνπ Πεξηθεξεηαθή Σύκβνπινο (παξεπξηζθφκελε): Να ζαο επραξηζηήζσ παξά 

πνιχ,  θε Πξφεδξε, θε Γήκαξρε, θεο θαη θνη Γεκνηηθνί χκβνπινη, λα ζαο επρεζψ κηαο θαη είζζε 

θαη εζείο έλα λέν Γεκνηηθφ πκβνχιην κηα λέα δεκνηηθή ζεηεία θαη λα πσ πσο δελ είλαη βέβαηα ε 

πξψηε θνξά πνπ βξίζθνκαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο Μεγαιφπνιεο  γη΄ απηφ ην ζέκα. ΄Δρσ 

βξεζεί αξθεηέο θνξέο θαη ζεσξψ φηη είλαη απνδεηθηέν πιένλ φηη ε παξάηαμή καο ε¨ Νέα 

Πεινπφλλεζνο¨  ήηαλ πάληα δίπια ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα πνπ έγηλε απφ ηνπο πνιίηεο ηεο 

Μεγαιφπνιεο , απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο ΓΔΖ θαη απφ ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα. Σνλ θν 

Φάκειν, ηνλ πξνεγνχκελν Γήκαξρν θαη πξνεγνχκελνπο Τπνπξγνχο θαη Γεκάξρνπο. Καηάθεξαλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ εληχπσζε φηη είλαη ρσξηζκέλεο νη  θαηεγνξίεο ησλ πνιηηψλ. 

Γεκηνχξγεζαλ πξφβιεκα, κίιεζαλ γηα ζπλδηθαιηζηέο , νη νπνίνη δνχζαλ πινπζηνπάξνρα, νη 

εξγαδφκελνη ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε θαηεγνξίεο θαη νη πνιίηεο ήηαλ απηνί πνπ αλαξσηηφληνπζαλ, 

πνηφ ζα είλαη ην αχξην ηεο Μεγαιφπνιεο.   

Δίλαη αδηαλφεην ην πξφζρεκα φηη πξέπεη λα θιείζνπλ νη Μνλάδεο, γηαηί ππάξρεη πεξηβαιινληηθφ 

δήηεκα, ιεο θαη είλαη ην κφλν πεξηβαιινληηθφ δήηεκα ή ιεο θαη δελ ππάξρνπλ άιιεο δνκέο , νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ρσξίο επηθαηξνπνίεζε. Απηφ ηαθηνπνηείηαη. Δίλαη έλα ππεξεζηαθφ ζέκα, ην 

νπνίν κπνξεί λα ιπζεί θαη λα κελ θιείζνπλ νη Μνλάδεο. Σν πην ζνβαξφ φκσο θαηά ηε γλψκε κνπ 

είλαη λα δείηε εάλ απηέο νη Μνλάδεο πξέπεη λα παξακείλνπλ εθηφο ΓΔΖ αθνχ δελ επέηπραλ απηφ 
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πνπ ήζειαλ. ΄Οζν κέλνπλ εθηφο ΓΔΖ ππάξρεη κεγαιχηεξε επηζθάιεηα θαη επηθηλδπλφηεηα. Σν 

βάδσ απηφ απιψο πξνο ζπδήηεζε.  

Θεσξψ πάξα πνιχ ρξήζηκε ηελ πξσηνβνπιία λα γίλεη κηα ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

πξηλ ηε ζπλάληεζή ζαο κε ηνλ Τπνπξγφ. ΄Όπσο νθείιεη θαη ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην θαη 

έπξεπε ήδε λα έρεη πάξεη ηελ πξσηνβνπιία ν Πεξηθεξεηάξρεο λα πάξεη θαη κία δπλαηή απφθαζε 

ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην. πδεηήζεηο ζε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα θαη απφςεηο πνπ εθθξάδνπλ , ζα 

δνχκε ηη ζα θάλνπκε , ζα πξνζπαζήζσ λα πείζσ ηελ Κπβέξλεζε λα δψζεη ιχζε είλαη αδχλακεο.  

Θεσξνχκε ινηπφλ φηη, δελ ρξεηαδφηαλ λα πξνζθιεζεί εδψ ζήκεξα, είραηε δεκνζηνπνηήζεη ηελ 

έθηαθηε ζπλεδξίαζε. ΄Οπνηνο ήζειε λα είλαη εδψ ζα έπξεπε λα είλαη θαη λα αθνχζεη κφλνο ηνπ, 

δελ ρξεηάδεηαη savoir vivre ζε απηά, αλ ήξζε πξφζθιεζε ή φρη. Γεχηεξνλ, φηη πξέπεη καδί ζαο, 

ζηε δηθή ζαο ηε θαξέηξα, λα ππάξρεη θαη ε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ , ε νπνία 

ζεσξψ φηη ζα είλαη κε κεγάιεο πιεηνςεθίεο, γηαηί φρη νκφθσλε, πνπ λα μεθηλάεη κε ην πξψην: Να 

κελ θιείζνπλ νη Μνλάδεο. Αλ πξέπεη λα κπεη ζηε ζπδήηεζε γηαηί θηάζακε σο εδψ  αο θνηηάμεη ν 

θαζέλαο ηνλ εαπηφ καο ζηνλ θαζξέπηε.  Πφηε ππήξμε φηαλ έγηλε κεγάιε επίζεζε ζηηο 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο απέλαληη ζην ιηγλίηε φρη ζην θάξβνπλν θαη φρη ζην καχξν. Πφηε 

ππήξμε κηα ζνβαξή ζηξαηεγηθή αληηπξφηαζε γηα ην ηη ππεξεζίεο κπνξεί λα παξέρεη ε ΓΔΖ   θαη 

πσο απηφ ζα είλαη αληαπνδνηηθφ.  

Πφηε ππήξμε έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζρεδηαζκφο θαη απφ πνηα θπβέξλεζε, γηα φπνηε έξζεη ε ζηηγκή 

λα δνχκε ην κέιινλ ηεο Μεγαιφπνιεο. Μελ αθήλεηε άιιν λα απνθαζίδνπλ άιινη γηα ηε 

Μεγαιφπνιε. Σνλ πξψην, ηνλ θπξίαξρν, ηνλ πην ζεκαληηθφ ιφγν ηνλ έρεη ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, ην νπνίν είλαη ε ιατθή γλψκε θαη ε θσλή ηεο Μεγαιφπνιεο. 

Δκείο θαη πξνζσπηθά αιιά θαη σο παξάηαμε ζα είκαζηε παξφληεο. Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο λα 

είκαζηε δίπια ζαο φπνπ εζείο πηζηεχεηε φηη κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε. Καη θπζηθά θαη ελλνείηε 

φηη ζα γίλεη, πξέπεη λα γίλεη κία απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία ηελ ζεσξψ 

πάξα πνιχ ζεκαληηθή.  

Θα ζπλαληεζείηε κε ηνλ θ. Υαηδηδάθε, πείηε ηνπ κφλν κία θνπβέληα, φηη δελ ζα θιείζνπλ νη 

Μνλάδεο. Καηαξρήλ έξρεηαη ν θ. Πξσζππνπξγφο ζηελ Πεινπφλλεζν, φπσο είπε θαη ν θ. 

Πεηξάθνο. Θα πξέπεη λα αληηιεθζεί,  φηη απηφ – δελ μέξσ έξρεηαη γηα θάπνηεο δεκφζηεο ζρέζεηο, 

λα παξαβξεζεί ζε θάπνηα εγθαίληα – πξέπεη λα πάξεη ην κήλπκα φηη δελ είλαη ηφζν σξαία φια 

απηά εδψ ζηελ Πεινπφλλεζν. Γελ δνχκε ηφζν θαιά ρσξίο πξνβιήκαηα. Απηή είλαη θαη ε 

πξνζσπηθή κνπ ζέζε θαη ε ζέζε ηεο παξάηαμήο καο ζε φηη αθνξά ηνλ αγψλα ηνλ δηαξθή θαη ηελ 

πξνζπάζεηα. Φηάλεη πηα, έρνπκε θαηαιάβεη πνιχ θαιά φια απηά πνπ ηφζα ρξφληα ιέλε γηα ηε 

Μεγαιφπνιε, πνπ μαθληθά θαη βίαηα πνιιέο θνξέο απνθαζίδνπλ λα αιιάμνπλ ηελ θνηλσλία, ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, ηελ θνηλσλία .  ηε Μεγαιφπνιε δελ δνπιεχνπλ κφλν Αξθάδεο, δνπιεχνπλ 

πάξα πνιινί Μεζζήληνη, δνπιεχνπλ πάξα πνιινί Πεινπνλλήζηνη. Πξέπεη λα είκαζηε  πάληα ζε 

εγξήγνξζε γη΄ απηφ πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβεί.   

 

Ο θ. Μπνπξκάο Αξηζηείδεο, Πξόεδξνο  Εξγαηηθνύ Κέληξνπ Αξθαδίαο:  Δπραξηζηψ, θε 

Πξφεδξε, θε Γήκαξρε, θνη ππεχζπλνη ησλ παξαηάμεσλ, θνη Γεκνηηθνί χκβνπινη, αγαπεηνί 

ζπλάδειθνη, εξρφκελνο εδψ πξαγκαηηθά πεξίκελα φηη έρνπκε λα ζπδεηήζνπκε ζε κία ζνβαξή 

βάζε. Καη λα γηα είκαη θαηαλνεηφο. Κε Γήκαξρε ην ζέκα έρεη εμαγγειζεί απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ , 

φηη ν ιηγλίηεο ηειεηψλεη ην 2028. πλεπψο δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί ζα πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε εάλ 

απηφ ζα γίλεη ή δελ ζα γίλεη.  Σν εμήγγεηιε ν Πξσζππνπξγφο. Σν έλα είλαη απηφ.  Σν δεχηεξν θα 

Νηθνιάθνπ, πξηλ απφ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ε ΓΔΖ απεκπφιεζε έλα κηθξφ θνκκάηη  θαη ην 

έθαλε ¨Ληγληηηθή Α.Δ.¨ Απφ απηή ηε Ληγληηηθή ιείςαλε ηξηαθφζηνη ζπλάδειθνη, κε ηξηάληα ρξφληα 

ππεξεζίαο. Σξηαθφζηνη ζπλάδειθνη πνπ θαιχπηνπλ δσηηθνχο ηνκείο, ειεθηξνιφγνη, κεραλνιφγνη, 

ηνπνγξάθνη. Μήπσο έρεηε ηελ αληίιεςε φηη απηνί νη άλζξσπνη ήηαλ πιενλάδνλ πξνζσπηθφ; 

Αζθαιψο δελ ήηαλ πιενλάδνλ πξνζσπηθφ, ήηαλ νξπρεία. Αλαξσηεζήθαηε ινηπφλ πσο απηφ ην 

καγαδί δνπιεχεη; Αλαξσηεζήθαηε απφ ην 2010 έρνπκε ππνγξάςεη έλα κλεκφλην φηη ε 

απαιινηξίσζε ηνπ Σξηπνηάκνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ , γηα ηελ νξζνινγηθή εμφξπμε 

ηνπ θνηηάζκαηνο θαη αθφκε παξακέλεη. 

Αγαπεηνί Γήκαξρνη, πξψελ Γήκαξρνη, αλ είλαη ινηπφλ ε βνήζεηα απηή πνπ καο πξνζθέξαηε ζηε 

Ληγληηηθή, επραξηζηνχκε,  δελ ζα πάξνπκε. Γηαηί ζηε Ληγληηηθή είκαζηε κφλνη καο. Οη 

εξγαδφκελνη ήηαλε κφλνη ηνπο. Γελ είρακε θαλέλαλ . Γηαηί αλ είρακε θαλέλαλ ηφηε ζα έπξεπε 
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φηαλ δήηεζα λα ηνπνζεηεζψ εθπξνζσπψληαο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη φηαλ ν θ. Αδακίδεο κνπ 

απαγφξεπζε λα πξνζηαηεχεζηε ηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ, δελ ην θάλαηε.  

Θέισ ινηπφλ λα μεθαζαξίζσ θαη έλα άιιν ζέκα. Ζ Κπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ έδσζε δέθα εθηά 

ρηιηάδεο  ψξεο ζηηο Μνλάδεο ηεο Μαθεδνλίαο πνπ δελ πιεξνχζαλ ηνπο φξνπο λα εξγάδνληαη. Καη 

ζήκεξα εληειψλ ζπκπησκαηηθά νη δχν Μνλάδεο ηεο Μεγαιφπνιεο, ε ΗΗΗ θαη ε IV, πνπ είλαη θαη΄ 

εμνρήλ  θεξδνθφξεο θαη είλαη θαη ηα θηιέηα, γη΄ απηφ επηιέρηεθαλ λα πνπιεζνχλ απφ ηε Ληγληηηθή 

βξέζεθαλ ρσξίο λα έρνπλ πεξηβαιινληηθνχο φξνπο . Καη αθνχκε ινηπφλ φηη ζε κία εβδνκάδα ζα 

βάιεη ε IV, ζε είθνζη κέξεο  ζα βάιεη ε ΗΗΗ. Μήπσο είλαη ζπλάδειθνη έλα ηεζη γηα λα δνχκε αλ ην 

ζχζηεκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε Μνλάδα πνπ εγθαηλίαζε ζηε Βνησηία, ην Φπζηθφ Αέξην, κήπσο 

ηειηθά είλαη κία πξφβα generale  γηα λα δνχκε  άκα αληέρεη ην ζχζηεκα ρσξίο ηε Μεγαιφπνιε;  

Γηα λα μεθαζαξίζνπκε θαη γηα λα βάινπκε ηνλ ηχπν επί ησλ ήισλ, ε Κπβέξλεζε θακία 

λνκνζεηηθή δπλαηφηεηα δελ έρεη, θακία πνιηηηθή εμνπζηνδφηεζε δελ έρεη, γηα ηνλ απινχζηαην 

ιφγν δελ αλαθέξεηαη ζε θαλέλα πξνεθινγηθφ ηεο πξφγξακκα φηη κε ην ιηγλίηε μεκπεξδεχνπκε ην 

2028.  

Δκείο εδψ ζαλ θνηλσλία ιέγακε νξζνινγηθή εμφξπμε ηνπ θνηηάζκαηνο κέρξη ηνλ ηειεπηαίν 

θφθθν, απνθαηάζηαζε ησλ εδαθψλ θαη απηφ έρεη κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά. ΄Δρεη πεξίπνπ ην 2035. 

Δπεηδή κέρξη ηψξα  ε Διιάδα είλαη ρψξα ηεο Δ.Δ. , δελ κπνξεί ζηελ Δ.Δ. λα ηζρχεη άιιε πνιηηηθή 

γηα ηελ Πνισλία , άιιε γηα ηε Γεξκαλία θαη άιιε γηα ηελ Διιάδα. 

Οη ζέζεηο καο ινηπφλ θαη φρη κε φξνπο ζπληερλίαο, λα δειψλνπκε κε φξνπο θνηλσλίαο αλ απηφ 

πεξάζεη ηφηε θε Γήκαξρε, απφ δήκαξρνο ζα είζζε θνηλνηάξρεο. Με φξνπο θνηλσλίαο ινηπφλ ιέκε 

φηη, δελ ζα επηηξέςνπκε ζε θαλέλαλ λα θιείζεη ηηο Μνλάδεο . Απηφ πξέπεη λα είλαη ε νκφθσλε 

απφθαζή καο θαη ε ζέζε καο θαη δελ ζα ιπγίζνπκε νχηε έλαλ πφλην απφ απηήλ ηε ζέζε.  

 

Ο θ. Τζνπκπιέθαο Επάγγεινο (Πξφεδξνο σκαηείνπ Υεηξηζηψλ ΓΔΖ Α.Δ.):  θε Πξφεδξε, 

επεηδή ζαλ εθπξφζσπνη εξγαδνκέλσλ εδψ είκαζηε θαιεζκέλνη, ζα ζέιακε λα αθνχζνπκε- ηηο 

ζέζεηο ηνπ πλδηθάηνπ ζα ηηο αθνχζεηε, έρνπλ πεξηγξαθεί – ζα ζέιακε λα αθνχζνπκε θαη ην 

Γήκαξρν. Δάλ δελ ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί , ζα ζέιακε λα ζαο θάλνπκε έλα εξψηεκα. Ο Γήκνο 

εμαθνινπζεί λα αλήθεη ζηνπο ελεξγεηαθνχο Γήκνπο θαη αλ λαη, ηη ελέξγεηεο έρνπλ θάλεη κέρξη 

ζήκεξα, ηη έρεηε θάλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πάλσ Γήκνπο πνπ έρνπλ ζπλεδξηάζεη θαη ην 

Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην θαη φινη νη Γήκνη. Μπνξείηε λα κνπ απαληήζεηε ζε απηφ …Ρψηεζα αλ 

είκαζηε αθφκα κέινο ζαλ Γήκνο Μεγαιφπνιεο ζην Δλεξγεηαθφ Γίθηπν θαη εάλ έρεηε θάπνηα 

επαθή κε ηνπο πάλσ Γήκνπο. .. 

Κε Γήκαξρε , αγαπεηνί ζπκπνιίηεο, Γεκνηηθνί χκβνπινη , είλαη ιππεξφ ζήκεξα , πνπ έλα ρξφλν 

πξηλ φρη ζην θιείζηκν ησλ Μνλάδσλ , ζην πνχιεκα ησλ Μνλάδσλ, πνπ άθελε ζηνηρεία φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αθφκα, ε αίζνπζα απηή θαη ν πεξηβάιινληαο ρψξνο κέρξη ηελ 

πιαηεία ήηαλ γεκάηνο. ήκεξα είλαη ιππεξφ θαη δελ μέξσ αλ είλαη ζθφπηκν απφ ηε δεκνηηθή 

αξρή. Αλ δελ έρνπλ ελεκεξσζεί φινη νη θνξείο, ν Δκπνξηθφο χιινγνο , νη πνιίηεο αλ είλαη φινη 

εδψ.  

Θέισ,  θε Γήκαξρε,  λα ζαο πσ κηαο θαη ζα επηζθεθηείηε ηνλ θ. Υαηδηδάθε, γλψκε κνπ, γηαηί 

εκείο σο σκαηείν Υεηξηζηψλ, έρνπκε θιείζεη ξαληεβνχ, αθφκα δελ καο έρνπλ πξνζδηνξίζεη 

εκεξνκελία,   ζα ήηαλ ινγηθφ λα ηνπ πείηε, γηα λα έξζσ ζην ηξαπέδη λα κηιήζσ, πξέπεη πξψηα- 

πξψηα ν Πξσζππνπξγφο λα πάξεη απηή ηελ απηνθηνληθή απφθαζε, γηαηί ζαλ Πξσζππνπξγφο κε 

ηελ απφθαζή ηνπ απηή ζηεξεί απφ ηελ εζληθή νηθνλνκία,  ην 2028. Καη πψο πάεη γηα ην 2028 κία 

Κπβέξλεζε πνπ πνιχ γλσξίδεη φηη ηα θνηηάζκαηα ζηελ Παηξίδα δελ έρνπλ εθκεηαιιεπηεί κέρξη 

ζήκεξα πάξα πέξα απφ ην 33%, φηαλ ε πξνρσξεκέλε Γεξκαλία πξνρσξάεη κεηά ην 2038 , 

ρηίδνληαο θαη θαηλνχξηεο κνλάδεο ε Πνισλία , εκείο λα πάκε ζε κηα απνιηγληηνπνίεζε, ζε κηα 

Διιάδα ησλ έμη ιηγληηηθψλ κνλάδσλ. Θεσξψ φηη είλαη κεγάινο θαξηζατζκφο, απφ πιεπξάο ηεο 

Κπβέξλεζεο, θαζαξή απηνθηνλία θαη δείρλεη φηη θαη ε ζεκεξηλή Κπβέξλεζε φπσο θαη ε 

πξνεγνχκελε, λα δείρλεη λα είλαη ηξνρνλφκνο ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ εκπνξεχνληαη ηελ ελέξγεηα.  

Θα ήζεια λα πσ αθφκα φηη ε Μνλάδα ΗΗΗ, φπσο είπε ν ζπλάδειθνο θαη πξψελ ζπλδηθαιηζηήο ν θ. 

Σζηξηγψηεο, αθφκα αθνχγεηαη ην φλνκά ηνπ, πνπ ήηαλ πξηλ απφ εκάο, ν ΄Διιελαο 

θνξνινγνχκελνο  θαη νη  θαηαλαισηέο επέλδπζαλ ζηελ Μνλάδα ΗΗΗ, πεξίπνπ ηα νγδφληα 

εθαηνκκχξηα, γηα λα γίλεη Απνζείσζε. Γηαηί έγηλε απηφ;  Γηα λα δψζνπκε ρξφλν δσήο ζηελ ΗΗΗ 

Μνλάδα, λα πάεη κέρξη ην 2025. ΄Αξα εκείο πξέπεη λα δνπιέςνπκε ηε Μνλάδα κέρξη ην 2025. 
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Δίλαη ε πην θζελή Μνλάδα ζε ζχγθξηζε κε ηηο κνλάδεο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ππάξρεη εηζήγεζε 

πξνο ηνλ θ. ηάζε, φηη κε κία πνιχ κηθξή παξέκβαζε ηερλννηθνλνκηθά, ε Μνλάδα απηή κπνξεί 

λα δνπιέςεη θαη λα δνπιέςνπλ νη Μνλάδεο ηεο Μεγαιφπνιεο  κε θφζηνο ιηγλίηε ζηα έμη επξψ 

πεξίπνπ φηαλ ζηνλ ΄Αγην Γεκήηξην νη Μνλάδεο ζηνηρίδνπλ κφλν ε εμφξπμε ηνπ ιηγλίηε αλά 

κεγαβαηψξα  δέθα έμη κε δέθα νθηψ επξψ ηνλ ηφλν. Οπφηε εδψ ππάξρεη έλαο εκπαηγκφο απφ  ηνλ 

Τπνπξγφ θαη ν δεχηεξνο εκπαηγκφο πνπ ππάξρεη απφ ηνλ θ. Υαηδηδάθε, σο πξνο ηε Μεγαιφπνιε, 

ην Λεθαλνπέδην, είλαη φηη ζα θιείζσ ηηο Μνλάδεο ηνπ Ακπληαίνπ θαη ηε Μεγαιφπνιε ΗΗΗ.  ΄Οινη 

γλσξίδνπλε φηη νη Μνλάδεο ηνπ Ακπληαίνπ είλαη θιεηζηέο εδψ θαη δχν ρξφληα. ΄Αξα πηζηεχσ φηη 

πάιη κνλφπιεπξα ζα πέζεη ην βάξνο θαη φπσο πνιχ θαιά θαη ζηνρεπκέλα είπε θαη ν Πξφεδξνο 

ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ είλαη κηα ζηνρεπκέλε πξφβα General  γηα λα ζθπγκνκεηξήζνπλ ηηο 

αληηδξάζεηο θαη ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Θέισ αθφκα λα επηζεκάλσ θαη λα πσ θαη λα έρεηε θαη εζείο πνπ κπνξεί λα έρεηε ηα ζηνηρεία φηη 

απηή ηε ζηηγκή νη Μνλάδεο ηεο Μεγαιφπνιεο έρνπλ κηα θαηαλάισζε ιηγλίηε γχξσ ζηα ελλέα 

εθαηνκκχξηα ηφλνη ην ρξφλν. ήκεξα επελδπκέλα πάλσ ζην ιηγλίηε ρσξίο θακία παξέκβαζε 

κπνξνχκε λα θάλνπκε απφιεςε επηά εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ ην ρξφλν, λα δνπιέςνπκε ηηο 

Μνλάδεο.    Δίπε ν ζχληξνθνο Καηζηξνχκπαο δελ έρνπκε θνηηάζκαηα, έρνπκε θνηηάζκαηα άιια 

ππφινηπα ηξηάληα επηά ηφλνπο ιηγλίηε, αιιά ζε απηά ρξεηάδνληαη λα γίλνπλ επελδχζεηο θαη πξέπεη 

λα γίλνπλ επελδχζεηο, εθηξνπέο, απαιινηξηψζεηο νηθηζκψλ, γηα λα κπνξέζνπκε απηά λα ηα 

πάξνπκε. ΄Αξα ζαλ ρεηξηζηέο εκείο πξνηείλνπκε θαλέλα θιείζηκν Μνλάδσλ , λα πάεη κέρξη ην 

2025 ε ΗΗΗ θαη λα πάεη κέρξη ην 2035, φπσο είλαη ν ζρεδηαζκφο ε Μνλάδα IV, γηαηί δελ είλαη κφλν 

εκείο πνπ κηιάκε ζήκεξα πνπ ζε έλα ρξφλν – δχν ζα είκαζηε ζπληαμηνχρνη, ππάξρεη ην πξφβιεκα 

δηαθνζίσλ ζπλαδέιθσλ, πνπ έρνπλ κπεη κέζα ζε δηαγσληζκνχο θαη ππάξρεη ην  πξφβιεκα, ην 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα θαη ην θνηλσληθφ πξφβιεκα είλαη φηη κέζα απφ ηηο Μνλάδεο απηέο 

ελαιιάζζνληαη ζηελ εξγαζία ηνπιάρηζηνλ πεληαθφζηα κε εμαθφζηα άηνκα, πνπ κέρξη ζήκεξα ν θ. 

Υαηδηδάθεο δελ έρεη ππνγξάςεη θαη δελ έρεη θάλεη ηελ έγθξηζε, ππνηίζεηαη ην ζέκα αζθάιεηαο 

πνπ βάδεη ν Πξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ, δελ έρεη ππνγξάςεη ηελ έγθξηζε γηα λα πάξνπκε 

ηα εθαηφλ εμήληα  νρηάκελα, πνπ ηα παηδηά πεξηκέλνπλ θαη έρνπλ πεξάζεη πάλσ απφ ηνλ έλα 

ρξφλν ζηελ αλεξγία.  

Καη ην ζεκαληηθφηεξν απ΄ φια θαη απηφ πνπ είπε ε θα Νηθνιάθνπ , καο πξφιαβε φινπο αλ θαη 

δελ είλαη ηερληθφο επεζήκαλε ζσζηά, φηη φζν νη ιηγληηηθέο κνλάδεο πνπ είραλ απνζρηζζεί απφ ηε 

ΓΔΖ κε λφκν εηδηθνχ ζθνπνχ, γηαηί απηφ ήηαλ, ήηαλ λφκνο εηδηθνχ ζθνπνχ, αθνχ δελ επεηεχρζε 

ν ζηφρνο ηεο αγνξνπσιεζίαο ησλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ, φζν νη Μνλάδεο κέλνπλ εθηφο ΓΔΖ δελ 

ρξεηάδεηαη λα καο ην πεη ν Μεηζνηάθεο, ν Υαηδηδάθεο, ηη Υαηδεδάθεο ηη ηαζάθεο ηα ίδηα είλαη, 

θαη ν ηαζάθεο ηα ίδηα καο έιεγε, φηη ην 2028 ελλέα ηνηο εθαηφ ζέισ παξαγφκελε ελέξγεηα απφ 

ιηγλίηε, πνπ ζήκαηλε εθηφο ηεο άθελε ηε Μεγαιφπνιε θαη πάιη κνπ δνχιεπε κφλν ε Πηνιεκαΐδα 

V.  ΄Αξα λα επηζεκάλνπκε φηη νη Μνλάδεο πξέπεη λα γπξίζνπλ ρζεο θαη φρη φηαλ ζα πάηε ζην 

Υαηδηδάθε, ρζεο λα γπξίζνπλ ζηε ΓΔΖ, γηα λα κελ κπνξνχλ λα παίξλνπλ κνλφπιεπξα ην θφζηνο.  

Μπνξεί λα κελ θαίλεηαη ην θφζηνο απηφ ζηνλ ΄Αγην Γεκήηξην, πνπ είπα, γηαηί είλαη φια κέζα 

ζηνλ θνπβά ηεο ΓΔΖ θαη θαιχπηνληαη κέζα απφ ηα πδξνειεθηξηθά θαη ηηο Μνλάδεο Φπζηθνχ 

Αεξίνπ πνπ έρνπκε θαη εθεί θαίλεηαη ην θφζηνο ρακειφηεξν. ΄Αξα φζν κέλνπκε κφλνη καο ζαλ 

Ληγληηηθή  Μνλάδα ζα είλαη ην θφζηνο δπζβάζηαθην. ΄Δρνπλ πέζεη απηέο ηηο κέξεο νη ξχπνη απφ 

είθνζη ελληά επξψ ηνλ ηφλν έρνπλ πάεη ζε είθνζη ηξία, αιιά απηφ δελ ιέεη ηίπνηα λα πάεη αχξην 

ζηα ηξηάληα πέληε, πνπ ηφηε κνηξαία ζα καο βγάινπλ ην θαιψδην ηνπ αλαπλεπζηήξα θαη ηφηε ζα 

πεζάλνπκε.    

    

Ο Δήκαξρνο Μεγαιόπνιεο θ. Αζαλάζηνο Φξηζηνγηαλλόπνπινο: Θα ήζεια λα δψζσ κηα επί 

κέξνπο απάληεζε ζηνλ θ. Σζνπκπιέθα. Γελ είλαη βέβαηα επζχλε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο πνπ 

ππνλφεζε φηη δελ καδέςακε θφζκν. Γελ έρνπκε θαλέλα ιφγν λα κελ έξζεη θφζκνο. Ο θφζκνο 

ήηαλ ελεκεξσκέλνο θαη φπνηνο ζέιεη κπνξεί λα έξζεη. Βέβαηα ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε, θε 

Σζνπκπιέθα, δελ είλαη ζπλεδξίαζε πνπ δίλεη αθνξκέο θαη ιφγνπο, γηα εληάζεηο θαη 

αληηπαιφηεηεο. Γελ έρνπκε ηίπνηα ρσξηζηφ, γηαηί εκείο βιέπνπκε φηη έρνπκε έλα θνηλφ ζηφρν. 

΄Αξα ινηπφλ δελ είλαη ζσζηφ λα μεθηλάηε αθήλνληαο κνκθέο, φηη ε δεκνηηθή αξρή δελ ζέιεη 

θφζκν ή νηηδήπνηε άιιν ζέιεηε λα πείηε. Θέισ βέβαηα λα ζαο δειψζσ θάηη άιιν. Σν λα 

απαηηήζσ απφ ηνλ θ. Μεηζνηάθε, απφ ηνλ θ. Υαηδηδάθε, λα πάξεη πίζσ ηε δήισζε ν 
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Μεηζνηάθεο , γηα λα ζπλαληεζψ καδί ηνπ, λα κελ πσ ζηε ινγηθή λα ην θξίλσ, ην ζεσξψ επηεηθψο 

άλεπ θξίζεσο, λα κελ πσ θάηη άιιν. Γηα θαληαζηείηε έλαο Γήκαξρνο ηεο Μεγαιφπνιεο λα ηνπ 

πεη ηνπ Τπνπξγνχ φηη γηα λα ξζσ λα ζπδεηήζσ , γηα έλα ζέκα πνπ θαίεη ηελ πεξηνρή ζνπ, γηαηί 

εκάο θαίεη δελ θαίεη ην ζπίηη ηνπ Υαηδηδάθε, γηα έλα ζέκα ινηπφλ καο θαίεη, θαίεη ηα ζπίηηα καο, 

θαίεη ηελ ηζέπε καο, θαίεη ηελ νηθνλνκία καο, πεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ λα πάξεη ηε δήισζε 

αιιηψο δελ έξρνκαη λα  θνπβεληηάζσ καδί ζνπ. Να ην θξίλσ;  Γελ λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη θξηηηθή. 

Καη βέβαηα ζηελ θα Νηθνιάθνπ δελ πάσ κε ηε ινγηθή φηη είκαη ηφζν ηθαλφο , φπσο κνπ είπαηε, 

φκσο ζα ηνπο δηακελχζσ, ζα δηακελχζσ, φηη ν ιαφο ηεο Μεγαιφπνιεο μεθηλψληαο απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην, απφ φιεο ηηο παξαηάμεηο  ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, απφ φινπο ηνπο 

θνξείο, απφ θάζε ηη νξγαλσκέλν ζεζκφ ζηελ πφιε , έρνπκε θνηλή ζηάζε θαη ζέζε. Απηφ είλαη 

βέβαην φηη ζα ην θάλσ θαη απηφ ζέισ λα πσ. Δπίζεο, αο ηνπνζεηεζψ ινηπφλ ζε έλα βαζκφ, γηαηί  

πξέπεη πάλσ ζε απηφ φπσο είπαλε λα ηνπνζεηεζνχλ θάπνηνη απφ ηνπο ππφινηπνπο.,  ΄Δζζη θαη 

αιιηψο ζα μαλακηιήζσ.  

Δκείο δελ ήκαζηαλ αληίζεηνη λα γίλεη απηφ πνπ έγηλε ζήκεξα. Βγάιακε άιισζηε έλα δειηίν ηχπνπ 

ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα. Λέκε ινηπφλ: «Σελ επφκελε εβδνκάδα έρεη πξνγξακκαηηζηεί 

επίζεκε ζπλάληεζε ηνπ Γεκάξρνπ Μεγαιφπνιεο ζην γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο πνπ ζηφρν έρεη ηελ πιήξε ελεκέξσζε ηεο πνιηηείαο ζε φηη αθνξά ηελ πξννπηηθή γηα ην 

Δλεξγεηαθφ Κέληξν ηεο Μεγαιφπνιεο. Οη ελ ιφγσ εμειίμεηο αθελφο δελ επηηξέπνπλ θαλέλαλ 

εθεζπραζκφ αθεηέξνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε κεζνδηθφηεηα θαη ζχλεζε. Ζ Γεκνηηθή 

Αξρή έρεη πιήξε επίγλσζε  ηνπ βάξνπο ηεο επζχλεο πνπ ηεο αλαινγεί. Γεζκεχεηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη κε πιήξε δηαθάλεηα απέλαληη ζε κηα ππφζεζε πνπ αθνξά νιφθιεξε ηελ θνηλσλία 

καο. Ακέζσο κεηά ηελ ελεκέξσζε πνπ ζα ιάβεη απφ ηνλ θ. Τπνπξγφ ν Γήκαξρνο, σο νθείιεη, ζα 

πξνρσξήζεη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φπνπ νη πνιίηεο θαη νη ηνπηθνί θνξείο  

ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξαβξεζνχλ θαη λα εθθξάζνπλ ηηο  πξνηάζεηο ηνπο » .  

Γειαδή ε δηαθνξνπνίεζή καο αλ ζέιεηε ζε έλα βαζκφ ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή ήηαλε ρξνληθά. 

Λέγακε φηη ζα γίλεη ηξεηο ηέζζεξηο κέξεο κεηά Γελ λνκίδακε βέβαηα φηη γηα ηξεηο ηέζζεξηο κέξεο 

ζα ραζεί ην παηρλίδη , ην παηρλίδη πνπ παίδεηαη πάξα πνιχ θαηξφ ηψξα. Θέιακε ινηπφλ λα έρνπκε 

πην ζηέξεεο βάζεηο θαη λα μέξνπκε πάλσ ζε ηη κηιάκε.  Γηα εζάο ηνπο ζπλδηθαιηζηέο κπνξεί ην 

πξφβιεκα λα είλαη θαη γηα ηελ πφιε βέβαηα είλαη απηφ ην πξφβιεκα. Σν θιείζηκν ησλ Μνλάδσλ 

ηεο ΓΔΖ είλαη έλα θνηλφ πξφβιεκα. Γηα ζπλδηθαιηζηέο, γηα εξγαδφκελνπο , γηα Γήκν, γηα 

Μεγαιφπνιε, γηα φινπο. ΄Όκσο  εκείο , ν Γήκνο ηεο Μεγαιφπνιεο, έρνπκε θαη έλα πξφβιεκα 

παξαπάλσ. Γειαδή απηφ, πφηε ζα θιείζεη ε Μνλάδα ΗΗΗ. Σψξα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο εάλ 

θιείζεη ην 2021 ή ην 2022 πηζαλφλ, πηζαλφλ ιέσ, λα είλαη πνιχ κηθξή ε δηαθνξά. Γηα ην Γήκν 

φκσο είλαη πάξα πνιχ κεγάιε ε δηαθνξά, δηφηη έρνπκε μερσξηζηά πξνβιήκαηα πνπ ζα ηα 

αληηκεησπίζνπκε εκείο.  

Θα ζαο πσ ινηπφλ απιά θάηη πνπ είλαη πξνζσπηθφ ζέκα θαη αθνξά απνθιεηζηηθά ην Γήκν.  

Τπάξρεη, απφ ηηο γεσηξήζεηο ηεο Μνλάδαο ΗΗΗ πδξεχνληαη δέθα ρσξηά ηνπ Γήκνπ καο, πνπ κε ην 

πνπ ζα ζηακαηήζεη ε Μνλάδα ζεκαίλεη φηη έρνπκε πξφβιεκα ζηελ χδξεπζή ηνπο. Καη απηφ είλαη 

πξφβιεκα πνπ ην έρεη ν Γήκνο. ΄Αξα ινηπφλ ην αλ ζα θιείζεη ην 2021 ή εάλ ζα θιείζεη ην 2022 

είλαη έλα κέγα ζαχκα γηα εκάο. Υσξίο λα ζεκαίλεη φηη αλ ζα θιείζεη ην 2022 δελ απνηειεί 

πξφβιεκα , πξφβιεκα είλαη αιιά απηφ καο δεκηνπξγεί έλα πξφζζεην ζέκα. ΄Δρνπκε ηελ 

Σειεζέξκαλζε, ε νπνία Σειεζέξκαλζε είλαη ζπλδεδεκέλε απζηεξά κε ηελ Μνλάδα ΗΗΗ. ΄Άιιν λα 

έρνπκε έλα ρξνληθφ πεξηζψξην δχν ή ηξηψλ εηψλ, φπνπ ζα κπνξέζνπκε απηφ λα ην ξπζκίζνπκε 

θαη άιιν λα πάκε ζε μαθληθφ ζάλαην θαη λα καο πνχλε μέξεηε ην Μάξηην κήλα πάκε , μέξεηε ζε 

δχν κήλεο ηέξκα ε Σειεζέξκαλζε. Καη ηη ζα θάλνπκε ηνπ ρξφλνπ. ΄Οιε ε πφιε ζεξκαίλεηαη απφ 

απηφ. ΄Αξα ινηπφλ έλα ζέκα πνπ είλαη πξφζζεην γηα εκάο, ζαλ Γήκνο. 

 ΄Δρνπκε ινηπφλ ,φπσο ζαο είπα, μερσξηζηά ζέκαηα θαη ηα θνηλά ζέκαηα πνπ έρνπλ, ηα ζέκαηα 

πνπ απαζρνινχλ ηνπο ζπλδηθαιηζηέο είλαη θαη ζέκαηα ηεο πφιεο . Γηαηί νη ζπλδηθαιηζηέο θαη νη 

εξγαδφκελνη γεληθφηεξα έρνπλ ην πξφβιεκά ηνπο. Πάξα πνιινί εξγαδφκελνη είλαη απφ ηελ πφιε. 

΄Αξα ινηπφλ καο απαζρνιεί θαη εκάο. Πάξα πνιιά παηδηά πνπ δνπιεχνπλ νθηάκελν είλαη απφ ηελ 

πφιε. ΄Αξα καο απαζρνιεί θαη εκάο. Καη εάλ ζέιεηε λα ην πάκε θαη παξαθάησ. Οη ελ δπλάκεη 

εξγαδφκελνη ηεο πφιεο κεηά απφ ρξφληα ηα λέα παηδηά πνπ είλαη ηψξα είθνζη πέληε θαη ηξηάληα 

ρξφλσλ θαη πεξηκέλνπλ ηψξα λα βξνχλε δνπιεηά. Γελ είλαη δειαδή κφλν νη εξγαδφκελνη νη νπνίνη 

ζα ζηακαηήζνπλ, νη νπνίνη πνιιέο θνξέο φηαλ είλαη θνληά ζηα εμήληα , ζηα πελήληα πέληε, έρνπλ 
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κία κεηαβαηηθή πεξίνδν θαη ίζσο θάηη δηνξζψζνπλε, ηα λέα παηδηά δελ ζα βξνπλ λα δνπιέςνπλ 

πνπζελά.      

΄Αξα ινηπφλ ηη ζέισ λα πσ . Δδψ ζην ζεκείν απηφ έρνπκε έλα θνηλφ πξφβιεκα. Γελ είλαη ψξα λα 

πνχκε νχηε ηη δελ έγηλε θαιά, ηη δελ θάλαλε θαιά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ηη έγηλε θαιά απφ 

θάπνηνπο, ηη απφ άιινπο, ηη δηαθνξνπνηήζεηο ππήξραλ ζηηο ζηάζεηο ησλ   παξαηάμεσλ ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δίλαη ψξα λα θνηηάμνπκε φινη καδί, ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε. Σν φηη είπα 

λα γίλεη κεηά ηε ζπλάληεζή κνπ δελ ήηαλ θαλέλα δήηεκα φηη αξλνχκαη λα ζπδεηήζσ. ΄Ηζα – ίζα 

είπα ζα ην θνπβεληηάζνπκε θαη ζα έρνπκε ζηέξεεο βάζεηο. Καη ζα ην θάλσ απηφ. Γη΄ απηφ είπα 

θαη ζηελ αξρή ζηνλ θ. Κφζζπβα φηη δελ θαιέζακε ηα σκαηεία , δελ θαιέζακε… Γηαηί; Γηαηί 

πξνγξακκαηίδνπκε λα θαιέζνπκε αθνχ ζα κηιήζνπκε ζε άιιε βάζε. Δγψ πηζηεχσ φηη ζα 

θαηαθέξσ , δελ είλαη θαηφξζσκα, φηη κεηά ηε ζπλάληεζή κνπ ζα έρσ  κηα άιιε άπνςε γηα ην 

ρξφλν, πνπ ίζσο γηα θάπνηνπο δελ ιέεη ηίπνηα, γηα ην Γήκν ιέεη πνιιά . Ο ρξφλνο πνπ ζθνπεχεη. 

Αλ δειαδή πάκε ζην φξην , ην 2025 γηα ηελ ΗΗΗ θαη ην 3035 γηα ηελ IV, γηα ην Γήκν είλαη κηα 

επράξηζηε εμέιημε. Γελ μέξσ εγψ εάλ ππάξρνπλ πεξηζψξηα πεξηζζφηεξα γηα ην ιηγλίηε λα 

ιεηηνπξγήζεη ζην κέιινλ, γηα εκάο φκσο ζα ήηαλ κηα επράξηζηε εμέιημε, δηφηη καο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα νξγαλσζνχκε, λα θάλνπκε θαη ζρέδην γηα ηε κεηαιηγληηηθή πεξίνδν , γηα ηελ 

Σειεζέξκαλζε θαη γηα φια,  φηη καο απαζρνινχλ.  Δάλ φκσο κάζνπκε φηη πάκε γηα θιείζηκν ην 

Μάξηην ζα είλαη έλα μαθληθφ ζνθ. Όρη κφλν γηα ηελ θνηλσλία καο, ζνθ γηα ηελ νηθνλνκία καο, 

ζνθ γηα ηελ νηθνγελεηαθή νηθνλνκία, γηα ηελ νηθνλνκία ηεο πφιεο. Γεληθφηεξα είλαη γηα ηελ πφιε 

έλαο μαθληθφο ζάλαηνο. Καη εθεί ζα πξέπεη λα βξεζνχκε φινη. ΄Οινη ην ίδην πνλάκε γηα ηελ πφιε . 

Σν πνιχ - πνιχ λα δηαθνξνπνηνχκαζηε  σο πξνο ην πψο ζα ην αληηκεησπίζνπκε.  

΄Αξα ινηπφλ ζα πξέπεη νπδεκία αληηπαιφηεηα. ΄Αιισζηε  είπα νη δηαζέζεηο ηεο Πνιηηείαο θαη εάλ 

ζέιεηε απφ πην ςειά, απφ ηελ Δπξσπατθή ΄Δλσζε, είλαη δεδνκέλεο, κφλν γηα φζνπο 

εζεινηπθινχλ δελ είλαη θαζαξέο. Ο ιηγλίηεο βξίζθεηαη ζε επζεία βνιή, απφ ηελ Δπξσπατθή 

΄Δλσζε. Γελ είλαη ε Μεγαιφπνιε ν ζηφρνο είλαη ν ιηγλίηεο. Σν μέξεηε απηφ αθνξά φιε ηελ 

Δπξψπε. Σψξα, λα κελ αγσληζηνχκε; Να αγσληζηνχκε, δελ ιέεη θαλέλαο, άιισζηε δελ κπνξεί λα 

πιεηνδνηεί θαλέλαο απφ ηνπο Μεγαινπνιίηεο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο φηη είλαη πεξηζζφηεξνο 

αγσληζηήο. ηα ιφγηα κπνξεί λα είλαη θάπνηνο πεξηζζφηεξν, φινη αγσλίδνληαη, φινη ζα 

αγσληζηνχλ , φινη ζέινπλ ην θαιφ ηεο πφιεο, νη Μεγαινπνιίηεο. Γηαηί είκαζηε ε πφιε πνπ καο 

πνλάεη πεξηζζφηεξν φκσο πξέπεη λα βιέπνπκε θαη ιίγν καθξφπλνα.  Γειαδή αλ πηζηεχνπκε εκείο 

φηη κπνξνχκε λα αλαηξέςνπκε ην επξσπατθφ πξφγξακκα, ε ζηάζε δειαδή πνπ έρεη ε Δπξσπατθή  

΄Δλσζε απέλαληη ζην ιηγλίηε, αλ κπνξνχζε ε Μεγαιφπνιε λα ην αλαηξέςεη θαη λα πεη ζα πάκε ην 

2050 θαη λα ην δηαθεξχζζνπκε, ε πξνθαλψο,  δελ ην πηζηεχνπκε ή εάλ ην πηζηεχνπκε δελ μέξσ 

γηαηί ην πηζηεχνπκε. Δκείο παιεχνπκε γηα λα πάκε φζν πην καθξηά γίλεηαη  ηελ θαηάζηαζε, λα 

κπνξνχκε λα νξγαλσζνχκε ζαλ πφιε θαη λα αληηκεησπίζνπκε ηα πξνβιήκαηα. Καη ην κεηά αιιά 

γηα λα παο ζην κεηά δελ κπνξείο λα μεθηλήζεηο κε δεδνκέλν φηη ζε έλα κήλα , ηνλ Ηνχλην, κπαίλεηο 

ζην κεηά , είζαη πεγαίλνληαο ζην κεηά ρσξίο λα έρεηο φπιν  θαλέλα. Καη πξνγξάκκαηα πξέπεη λα 

θηηάμνπκε θαη ζα ηα θάλνπκε κελ αλεζπρείηε φινη καδί εδψ πέξα ζηε Μεγαιφπνιε, απφ πιεπξάο 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζα ζπλεξγαζηνχκε παξφηη κπνξεί λα έρνπκε ηηο θφληξεο καο, ηηο 

αληηπαιφηεηέο  καο,  απηφ είλαη ινγηθφ, αιιά ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζα είκαζηε φινη καδί. 

Θέισ λα πσ ινηπφλ, θαη ζα επαλέιζσ, φηη αθφκα ην πηζηεχσ θαλέλαο κα θαλέλαο δελ είλαη 

βέβαηνο , γηα ηε ρξνληθή ζηηγκή φπνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη ε Κπβέξλεζε λα θάλεη ηε ζηάζε. Δγψ 

θνπβέληηαζα πξηλ δέθα κέξεο θαη κε φια ηα σκαηεία θαη ηνπο ξψηεζα επζέσο, είρα εθηά 

αληηπξνζψπνπο σκαηείσλ, θαη ηνπο ξψηεζα επζέσο. Πηζηεχεηε θαηεγνξεκαηηθά, φηη ζα θιείζεη 

ηνλ Ηνχλην κήλα , ηνλ Μάην. ΄Οινη κνπ είπαλ φρη... ΄Οινη κνπ είπαλ,  φρη φηη δελ ζα θιείζεη, φια 

ηα σκαηεία εδψ είλαη, κνπ είπαλ ινηπφλ, φηη δελ είλαη ζαθέζηαηνο ν ρξφλνο Μνπ είπαλ ινηπφλ 

φινη  κνπ είπαλ φηη ν ρξφλνο ν θαζνξηζηηθφο δελ είλαη δεδνκέλνο. Αθφκα θαη ν θ. Μηρφπνπινο 

πνπ κίιεζε ζηελ αξρή, ζεκείσζα ηη είπε. Μηιάκε γηα ην ελδερφκελν παχζεο ιεηηνπξγίαο. Γελ 

είπε γηα ηελ νξηζηηθή ιεηηνπξγία, ππάξρεη έλα ελδερφκελν, αλ ζέιεηε λα ηνπ δψζνπκε 

πηζαλφηεηεο  ελελήληα – ελελήληα πέληε, είλαη φκσο ελδερφκελν δελ είλαη  εθαηφ ηνηο εθαηφ, δελ 

είλαη βέβαην ην ελδερφκελν. ΄Αξα ινηπφλ απηφ πξέπεη λα ην δνχκε θαη πάλσ ζε απηφ φινη καδί λα 

βαδίζνπκε.  

αο είπα ινηπφλ θαη ε ζηάζε καο ήηαλ θνηλή θαη κε ηα σκαηεία, δελ δηαθσλήζακε πνπζελά ζε 

φηη θνηλφ έρνπκε. ΄Δρνπκε φκσο θαη κε θνηλά,, φρη κε θνηλά, εκείο έρνπκε θαη θάπνηεο 
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αξκνδηφηεηεο ζαλ Γήκνο πάλσ απφ ηα σκαηεία. Θα μαλακηιήζσ ινηπφλ θαη ζα μαλά 

ηνπνζεηεζψ, Οη αξρηθέο καο ινηπφλ νη ζθέςεηο πνπ έρνπκε ζαλ πιεηνςεθία, ζαλ ε παξάηαμε ηνπ 

δεκάξρνπ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, γηα λα κελ ραιάζσ θαη ηε δηάζεζε ζε κεξηθνχο, είλαη ινηπφλ 

φηη ζα πξέπεη λα έρνπκε θνηλή ζπλεξγαζία φινη, γηα λα αληηκεησπίζνπκε απφ θνηλνχ ηα 

πξνβιήκαηα. Καη απηφ, θα Νηθνιάθνπ, ζα ην δηακελχζσ, φπσο ζαο είπα, ζηνλ Τπνπξγφ. 

Παξάιιεια λνκίδσ φηη έρσ ην ζηνηρεηψδεο  δίθηπν λνεκνζχλεο, λα απνθνκίζσ θαη λα δσ, γηα ην 

πνπ πάεη ην πξάγκα. Γελ ρξεηάδνκαη, ην λα έρσ ηε ζχκπλνηα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη φιεο 

ηεο Μεγαιφπνιεο δελ ρξεηαδφηαλ. Ξέξεηε γηαηί; Γηαηί είλαη δεδνκέλν, μέξσ,  φηη ηελ έρσ. Γειαδή 

ην ζεκεξηλφ επηβεβαηψλεη θάηη πνπ ην ήμεξα. Αιίκνλν λα βξεζεί ηψξα θάπνηνο Μεγαινπνιίηεο 

θαη λα πεη φηη δελ ζπκθσλνχκε. ΄Οινη ζπκθσλνχκε, φινη ζπκθσλνχκε, ην ήμεξα θαη κε απηή ηελ 

άπνςε θεχγσ  θαη  κεηά απφ ην πκβνχιην. Θα επαλέιζσ. 

 

Ο θ. Κακπηζηνύιεο, (Πξφεδξνο σκαηείνπ ΓΔΖ ΔΣΔ Μεγαιφπνιεο): Δπραξηζηψ, θε Πξφεδξε, 

θε Γήκαξρε, θνη Γεκνηηθνί χκβνπινη, θνη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη, θίιεο θαη θίινη,  αγαπεηνί  

ζπλάδειθνη, άιιε κία θνξά ζε έλα Γεκνηηθφ πκβνχιην ππφ ην πξίζκα δηαθνξεηηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ηψξα κηαο θαη ηα ζρέδηα ηεο λέαο Κπβέξλεζεο είλαη άιια απφ ησλ  

πξνεγνχκελσλ. ΄Όκσο φινη ζε απηή ηελ αίζνπζα εδψ πέξα μέξνπκε θαη έρνπκε λνηψζεη θαιά ζην 

πεηζί καο, φηη ζηφρνο είλαη ε ΓΔΖ θαη είλαη ε ειεθηξελέξγεηα, πξνο φθεινο ηδησηψλ είηε ληφπησλ 

είηε μέλσλ  παηρηψλ. Απηφ είλαη μεθάζαξν. ηελ ζεκεξηλή ινηπφλ ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ 

ηνλ απφερν δειψζεσλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ   απφ ην βήκα ηνπ ΟΖΔ θαη ζηνλ απφερν δειψζεσλ 

ηνπ Υαηδηδάθε, βιέπσ παξά ηηο κηθξφ εληάζεηο πνπ ππήξμαλ εδψ πέξα, φηη ππάξρεη κία ζχκπλνηα. 

Χο πξνο ην ηη ππάξρεη απηή ε ζχκπλνηα; ην φηη ζέινπλε λα ζπλερίζεη απηή ε κεγάιε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ εμειίζζεηαη εδψ θαη πέληε δεθαεηίεο ζηε Μεγαιφπνιε θαη έρεη πξνζθέξεη θαη 

θαιά θαη θαθά. ΄Δρεη πξνζθέξεη θαθά, γηαηί έρνπλ εμαθαληζηεί ρσξηά, έρνπλ εμαθαληζηεί 

πεξηνπζίεο, έρνπλ ραζεί ζπλάδειθνη δηθνί καο αξθεηνί, αιιά έρεη πξνζθέξεη θαη θαιά. Γηαηί έρεη 

πξνζθέξεη αλάπηπμε φρη κφλν ζηελ πεξηνρή ηεο Μεγαιφπνιεο αιιά ζην λνκφ Αξθαδίαο θαη ζηελ 

επξχηεξε πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ.  

Απηφ πνπ απαηηείηαη ζήκεξα απφ φινπο δελ είλαη νχηε νη άλαξζξεο θξαπγέο νχηε ε επαλαζηαηηθή 

γπκλαζηηθή. Απαηηείηαη νκφλνηα, γηαηί ν ζηφρνο είλαη ην Δξγνζηάζην θαη ηα νξπρεία, νη δχν 

Μνλάδεο θαη ηα νξπρεία. 

 Με βάζε ινηπφλ φηη φινη ζπκθσλνχκε εδψ πέξα, φηη ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί απηή ε 

δξαζηεξηφηεηα, γηα λα ζπλερίζεη λα απνηειεί θνκκάηη αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο θαη λα ζπκβάιιεη 

ηφζν πνιχ ζεκαληηθά ζην ΟΑΔΠ, ζα ζπκθσλήζσ κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Μηρφπνπινπ, πνπ 

θαιψο έθεξε ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, αιιά ζα πσ,  φηη είρε δχν κέξε. Σν έλα κέξνο 

αθνξνχζε ην ελδερφκελν θιείζηκν ησλ Μνλάδσλ, θαη θαληάδνκαη ζα αλαθεξφηαλ ζηηο δειψζεηο 

ηνπ Πξσζππνπξγνχ,  θαη ην άιιν κηινχζε, γηα ηε κεηαιηγληηηθή επνρή.  Θα πξέπεη λα κηιάκε γηα 

ηελ κεηαιηγληηηθή επνρή. Ναη ζα πξέπεη λα ζπδεηάκε. Γηαηί ζα πξέπεη λα ζπδεηάκε; Γηαηί ν 

θαηξφο ην 2034 δελ είλαη καθξηά, είλαη κηα δεθαπεληαεηία. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ζπζηαζεί απηή ε 

Δπηηξνπή πνπ πξφηεηλε ν θ. Σζηξηγψηεο θαη λα ζπδεηάλε νη θνξείο, ε εθάζηνηε δεκνηηθή αξρή, ηα 

σκαηεία γηαηί ηα ζσκαηεία ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη αιιειέγγπα κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο  θαη ην 

έρνπκε απνδείμεη απηφ, γηαηί θαη νη αγψλεο πνπ θάλακε δελ ήηαλ κε φξνπο ζπληερλίαο αιιά ήηαλ 

κε φξνπο θνηλσλίαο. Θα ζπκθσλήζσ φπσο αθξηβψο δηάβαζε ν θ. Σζηξηγψηεο . Σν ςήθηζκα απηφ 

πνπ ζέιεη λα κεηαθέξεη ε παξάηαμε ηνπ θ. Σζηξηγψηε λα κεηαθέξεη ν Γήκαξρνο ζηνλ θ. 

Υαηδηδάθε. Δίλαη αθξηβψο ε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ έρεη απιά 

αιιάμεη δχν ιέμεηο θαη είλαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Θα ζπκθσλήζσ θαη κε ηνλ θ. Πεηξάθν ζηε 

βάζε πνπ ην έβαιε θαη πάληα ηα βάδεη αιιά θαη κε ηηο απφςεηο ζα ζεβαζηψ ηηο απφςεηο ηνπ θ. 

Καηζηξνχκπα θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ νκηιεηψλ.  

Γελ ζα πξέπεη λα μεθχγνπκε θαη λα θάλνπκε κηθξνπνιηηηθή . Γελ ζα επελδχζνπκε εθεί. Θα 

πξέπεη λα επελδχζνπκε λα θεξδίζνπκε ην ζηφρν , λα κπνξέζνπλ νη Μνλάδεο λα ιεηηνπξγήζνπλ 

κέρξη ην φξην δσήο ηνπο.  Γειαδή ε Μνλάδα ΗΗΗ λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη κέρξη ην 2025, ε 

Μνλάδα IV κέρξη ην 2034 θαη παξάιιεια λα δνχκε φινη καδί θαη ζην κέγεζνο πνπ κπνξεί ν 

θαζέλαο ηελ επφκελε κέξα. Γηα λα ζπλερίζεη ε αλάπηπμε θαη λα κελ έξζεη ν καξαζκφο ζηε 

Μεγαιφπνιε.  
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Ο θ. Νηθήηαο (Πξφεδξνο  σκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ΓΔΖ Α.Δ.):  Υαηξεηίδσ απφ ηελ πιεπξά κνπ 

ηε ζπγθέληξσζε απηή θαη ζέισ λα πσ δχν ιφγηα, γηαηί έρνπλ εηπσζεί ηα πεξηζζφηεξα. Ο ζηφρνο ν 

έλαο είλαη απηφο πνπ ιέκε είκαζηε ζχκθσλνη  φινη. Λέκε φηη, ην 2025 θιείλεη ε ΗΗΗ, ην 2034-2035 

θιείλεη ε IV ή σο ην πέξαο ησλ θνηηαζκάησλ. Να δνχκε αληαπνδνηηθά είλαη κηα ιέμε απηή ζε 

βάζνο δεθαεηίαο, αο πνχκε.  Γηαηί ε ήπηα κεηάβαζε πνπ δεηάκε ζπκθέξεη φρη κφλν εκάο ζπκθέξεη 

ηνπο πάληεο. Ο μαθληθφο ζάλαηνο δελ ζπκθέξεη ηελ Κπβέξλεζε. Καη απηφ βέβαηα λα ην μέξνπκε 

εκείο ζην κπαιφ καο, γηαηί  γηα λα γίλεη νηηδήπνηε κε ηηο ίδηεο ζέζεηο εξγαζίαο, γηαηί εκείο κηιάκε 

αληαπνδνηηθφ, γηα λα μέξνπκε, κεζαχξην ζην ηξαπέδη , θε Γήκαξρε, κπνξεί λα πέζεη νηηδήπνηε, 

δελ μέξνπκε, εκείο δελ ζα είκαζηε εθεί ζα καο ηα πεηο. Οη ΑΠΔ πιένλ πνπ κπνξεί λα δνζνχλε εάλ 

ζνπ πνχλε έρνπλ δνζεί ζηελ Πεινπφλλεζν ρηιηάδεο, εθαηνληάδεο κεγαβάη θαη φια είλαη ζε 

ηδηψηεο. ΄Δρνπλ δνζεί ζε ηδηψηεο απφ ην 2010 εθαηνληάδεο κεγαβάη έρνπλ γεκίζεη ηα πάληα. Ση λα 

πάξεη ε ΓΔΖ ηψξα; Δίλαη αξγά γηα ηε ΓΔΖ ηψξα ζην παηρλίδη ηνπ 2010 πνπ ε ΓΔΖ ρηππήζεθε 

θαη ρηππηέηαη θαη ε θνηλσλία ηαπηφρξνλα, φηαλ ρηππηέηαη ε ΓΔΖ ρηππηέηαη θαη ε θνηλσλία πίζσ, 

φπσο ρηππηφκαζηε ηψξα εδψ ε ηνπηθή θνηλσλία ηεο Μεγαιφπνιεο  ηεο Αξθαδίαο ελ γέλεη θαη ηεο 

Πεξηθέξεηα θπζηθά, απηφ πξέπεη λα ην θαηαιάβνπκε. Πξέπεη λα είκαζηε ελσκέλνη εδψ πέξα, 

γηαηί ε ηνπηθή θνηλσλία εδψ πέξα δελ πξέπεη λα έρεη αληίζεηεο γλψκεο. Οχηε λα αθνχγνληαη θαηά 

δηάλνηα δειαδή απφ άλζξσπν, φπσο αθνχγνληαη θαη είλαη δπζηχρεκα λα αθνχγνληαη απηά ηα 

πξάγκαηα. Οχηε λα βγαίλεη πξνο ηα έμσ φηη ε ΗΗΗ κνλάδα θιείλεη. Γελ πξέπεη λα ην ιέκε νχηε 

εκείο νη ίδηνη θαηαξράο. Δκείο νη ίδηνη δελ πξέπεη λα ην ιέκε απηφ νχηε θαηά δηάλνηα. Ζ ΗΗΗ 

Μνλάδα ζα κείλεη θαη ζα κείλεη ζην ζχζηεκα, γηαηί πξέπεη λα κείλεη, γηα ιφγνπο αζθαιείαο.  

Απηφο είλαη έλαο ιφγνο πνπ πξέπεη λα βάινπκε ζην ηξαπέδη , γηαηί ην λφηην ζχζηεκα δελ κπνξεί 

λα δνπιέςεη αιιηψο. Γελ κπνξεί λα κπεη ε ρψξα ζε θίλδπλν. Καη απηφ ην μέξνπλε θαιά απηνί. 

Καη έρνπκε έλα πξφβιεκα θαη εκείο. Δκείο πεγαίλακε ζηηο θηλεηνπνηήζεηο γηα λα βγάδνπκε 

Μνλάδεο θαη ηψξα είρακε θηάζεη ζην ζεκείν δειαδή λα πάκε λα ζηακαηήζνπκε έμσ κνλάδεο 

δειαδή ζηελ ηειεπηαία πνπ βγήθαλ ε ΗΗΗ ηψξα θαη ε IV. Δκείο κπνξεί λα είρακε πνπιεζεί. 

΄Δρνπκε δχν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα φηαλ ε πψιεζε ησλ Μνλάδσλ ηεο Ληγληηηθήο θαη ηεο 

Φιψξηλαο, δχν θησρέο πεξηνρέο, δχν θησρνί λνκνί.. Σν έλα ηη ήηαλ; ΄Ζηαλ ε ηδησηηθνπνίεζε, 

ράζηκν ζέζεσλ εξγαζίαο, κηθξφηεξα κεξνθάκαηα, ράζηκν ΑΔΠ θαη εθεί. Καη ηψξα ηη έρνπκε; 

΄Δρνπκε ην νξηζηηθφ θιείζηκν. Καη ηα δχν  άζρεκα, απηφ είλαη ρεηξφηεξν, ηξαγηθφ. Πξέπεη λα 

είκαζηε ξεηνί θαη θάζεηνη,  δελ δερφκαζηε νχηε θαηά δηάλνηα λα εηπσζεί ζην ηξαπέδη φηη θιείλεη ε 

Μνλάδα ΗΗΗ, απηφ πνπ ιέγεηαη γηα ην 2020. 

Απφ εθεί θαη πέξα αληαπνδνηηθφ, σο ηελ Σειεζέξκαλζε, γηα κέλα βάδσ εγψ κηα ζθέςε, εγψ 

πεξηζζφηεξν εθπξνζσπψ ηνπο εξγαδφκελνπο αιιά είλαη ζπλπθαζκέλα ηα ζέκαηα, πηζηεχσ φηη 

απηφ ζα ην πάξνπκε δειαδή, έηζη θαη αιιηψο, ηελ Σειεζέξκαλζε. Γειαδή δελ ζέισ λα πέζεη ζην 

ηξαπέδη ζαλ ζα ζνπ θηηάμσ απηφ, εληάμεη είκαζηε αο θιείζεη ε ΗΗΗ, δελ ππάξρεη ηέηνηα πεξίπησζε. 

Θα ην θηηάμνπλ απηφ ζα δνπιέςεη ε ΗΗ Μνλάδα γηα λα έρνπλ Σειεζέξκαλζε απηφο είλαη ν ζηφρνο. 

Οηηδήπνηε είλαη δεθηφ  δίπια ζηηο Μνλάδεο ηνπ ιηγλίηε απηέο πνπ κνιχλνπλε ηψξα μαθληθά, γηαηί 

κέρξη ρζεο δχν ηξεηο ήηαλ πνπ ελδηαθεξφληνπζαλ γη΄ απηέο ηηο Μνλάδεο- ήξζαλ πέληε πξνζθνξέο, 

πέληε εηαηξείεο λ εδψ πέξα κεγάιεο θ.ι.π. ήηαλ θηιέην θαη θαιά, ηξία εξγνζηάζηα ζχγρξνλα ηεο 

ΓΔΖ, ηα πην ζχγρξνλα  πνπ έρεη ε ΓΔΖ θαη λα κηιάκε ζήκεξα απηά ηα ηξία ζχγρξνλα πνπ ήηαλε 

θηιέην, απηά θιείλνπλε. Δίλαη έλαο ιφγνο απηφο πνπ πξέπεη λα γξαθηεί.  

΄Οζνλ αθνξά ηελ επαλαθνξά ζηε ΓΔΖ,  πνπ ην είπαλ φινη, λα γπξίζεη ε Ληγληηηθή ζηε ΓΔΖ γηα 

ιφγνπο νηθνλνκηθνχο, γηαηί ηίπνηα δελ κπνξεί λα ζηαζεί κφλν ηνπ αθφκα θαη πδξνειεθηξηθά 

εξγνζηάζηα λα βάιεηο κφλα ηνπο δελ κπνξνχλ λα ζηαζνχλε δελ κπνξνχλ λα παξάγνπλ ην κέγηζην 

θνξηίν πιένλ. Καη έλα ηειεπηαίν πνπ ζέισ λα βάισ είλαη γηα ηελ επφκελε θίλεζή καο φηη πξέπεη 

πιένλ λα είλαη φινη, φινη νη θνξείο απφ Βνπιεπηέο , Πεξηθέξεηα, Βνπιεπηέο φκνξσλ λνκψλ . 

Γειαδή πξέπεη λα γίλεη κηα ζσζηή θίλεζε λα κελ γίλεη απηφ πνπ είρε γίλεη ηελ πξνεγνχκελε 

θνξά κε ηηο πσιήζεηο. Γηαηί κελ γειηφκαζηε πνιιά ιφγηα, πνιιέο ζπλαληήζεηο θαη ζην ηέινο 

ηίπνηα. Σξέμακε, θάλακε ν θφζκνο θνπξάζηεθε. Αθνινπζνχζε ζηελ αξρή κεηά θνπξάζηεθε. 

Γειαδή  ζέιεη θαίξηεο θηλήζεηο  θαη λα είκαζηε θάζεηνη ζηηο θηλήζεηο καο.  

Γήκαξρνο: Απιά ζέισ λα ζαο πσ θε Νηθήηα, φηη ζηηο πξνζέζεηο καο γηα ην επφκελν πνπ έρσ πεη, 

γηα ηελ επφκελε ζπγθέληξσζε εδψ ζα έρνπλ θιεζεί θαη ζα είλαη φινη νη Βνπιεπηέο θαη απφ πξηλ 

θαη φρη κφλν θαη εθπξφζσπνη ηεο Πεξηθέξεηαο ζα θιεζνχλ θαη Βνπιεπηέο νχησο ψζηε ν θαζέλαο 

λα αλαιάβεη θαη ηηο επζχλεο ηνπ.  
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Ο θ. Κόζζπβαο (Πξφεδξνο σκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ΓΔΖ Α.Δ.): Γηα λα κελ ππάξρνπλ 

παξεξκελείεο, θε Γήκαξρε, εκέλα ε ζέζε κνπ επί ιέμεη είπα, έρεη Γεκνηηθφ πκβνχιην  δελ έρεηε 

ζπλάληεζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο. Καη πνιχ απιά είκαη ζίγνπξνο φηη ζα δηθαησζψ ζηελ πνξεία. 

Γηα ηνλ πνην ιφγν ζαο ην είπα απηφ. Ζ ζπλάληεζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ 

είθνζη κέξεο καδί ζαο , ζαο ζέζακε ηηο απφςεηο καο θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο καο, φπσο ην ίδην 

πξάμακε θαη ηελ Παξαζθεπή ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην  Καη γηα πνην ιφγν ην είπα εγψ; Γηαηί 

εκείο ζέινπκε ζήκεξα, πνπ απ΄ φηη έρσ θαηαιάβεη δελ ζα παξζεί απφθαζε απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, ήδε νη ηνπνζεηήζεηο ησλ παξαηάμεσλ - ηελ δηθηά ζαο δελ ηελ έρσ αθνχζεη- είλαη απφ 

ην ηη ζα θάλνπκε ηε κεηαιηγληηηθή πεξίνδν ηνπ θ. Μηρφπνπινπ, ζα ζηξαθεί λα επηθαηξνπνηήζνπκε 

ηελ απφθαζε ηνπ 2017 πνπ ιέεη ν θ. Σζηξηγψηεο. ΄Αξα εκείο,  γηα πνην ιφγν ην είπα απηφ, εκείο 

ζέινπκε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, φπσο δεηήζακε θαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ,  λα πάξεη 

απφθαζε. Μεηά νθείιεη λα έιζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, εθφζνλ θαιέζεη Βνπιεπηέο, 

Πεξηθέξεηα θαη φινπο ηνπο ηνπηθνχο θνξείο εδψ , ηνλ Δκπνξηθφ χιινγν θ.ι.π. , ζα έξζεη κε 

απφθαζε εδψ κέζα θαη ζα πεη εκείο απνθαζίζακε απηά ζαλ πκβνχιην, εκείο απηά απνθαζίζακε 

ζαλ Πεξηθέξεηα, ζα ζπλλελνεζνχκε καδί κεηά, ζα ζαο πνχκε εκείο, ήδε γλσξίδεηε θάπνηεο απφ 

ηηο ζέζεηο καο θαη απφ θνηλνχ λα πάκε ζε έλαλ αγψλα. Απηή ήηαλ ε ηνπνζέηεζή κνπ, γηαηί ην λα 

ιέκε ηψξα ν θαζέλαο ην κνλφινγφ ηνπ θαη λα ιέκε ην ηη πξέπεη λα θάλεη, φια απηά πνπ ιέλε νη 

ζπλάδειθνη, είλαη γλσζηά θαη θαιά.  

Καη πνιχ θνβάκαη ζην ηέινο ζα δηθαησζεί γηα άιιε κηα θνξά ν θ. Μπνπξκάο φηη ραζήθαλε 

ηξηαθφζηεο ζέζεηο εξγαζίαο. Γηα πνην ιφγν ραζήθαλε απηέο νη ζέζεηο εξγαζίαο; Γηαηί ν θαζέλαο 

ζα ηξαβάεη ην δξφκν ηνπ. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα άκα ζέινπκε λα ηελ δνχκε. Ναη κελ είλαη 

ζπγθνηλσλνχληα δνρεία ε  ηνπηθή θνηλσλία κε ην Γήκν, απφ θνηλνχ ζα πξάμνπκε, αιιά ζέινπκε 

απφθαζε. Σνπιάρηζηνλ φζν αθνξά εκέλα πνπ εθπξνζσπψ έλα σκαηείν εδψ ζέινπκε απφθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ση πξνηίζεηαη ν Γήκνο λα θάλεη θαη λα πξάμεη. Σν ίδην ζα 

απαηηήζνπκε θαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαη εθφζνλ έρνπκε θνηλφ δξφκν θαη πηζηεχνπκε φηη ζα 

έρνπκε, ζα πάκε απφ θνηλνχ. Γηαηί ην λα πεγαίλνπκε λα ιέκε ζα θάλνπκε απηά θαη απφ πίζσ λα 

γίλνληαη άιια, δελ λνκίδσ . Απηά ήζεια λα πσ . Δγψ είπα απηή ηελ ηνπνζέηεζε δελ είπα δελ 

είραηε ζπλάληεζε, δελ  θαιέζαηε ηα σκαηεία. ΄Δρεηε Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη εγψ ήξζα 

ζήκεξα εδψ σο πνιίηεο απηήο ηεο πφιεο.  

 

Ο θ. Μπνπξζηάλεο (Πξφεδξνο σκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ΓΔΖ Α.Δ.): Καιεζπέξα ζαο , απφ 

ζσκαηείν ελέξγεηαο κε έδξα ηελ Μεγαιφπνιε, ην κεγαιχηεξν ίζσο. Θα ήζεια λα πσ ζηνλ θ. 

Γήκαξρν,  φηη εκάο  δελ καο θαιέζαηε ζηελ ζχζθεςε πνπ είραηε. Δίκαζηε ην ζσκαηείν, ην 

κεγαιχηεξν ζσκαηείν ηεο πφιεο, πνπ θαιχπηεη θαη φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δνπιεχνπλ ζην 

ιεθαλνπέδην, ηνπο νπνίνπο δελ θαιχπηνπλ ηα ππφινηπα ζσκαηεία, ζθφπηκα ή κε. Ήξζακε εδψ λα 

ζπδεηήζνπκε,  γηα ην θιείζηκν ησλ κνλάδσλ ηεο Μεγαιφπνιεο. Ζ Μεγαιφπνιε θιείλεη ζήκεξα 

γηαηί, φρη μαθληθά, ην ζρέδην απηφ ππάξρεη εδψ θαη 27 ρξφληα θαη ήξζακε ζήκεξα εδψ λα 

ζπδεηήζνπκε γηα κηα αζζέλεηα πνπ έρεη ε Μεγαιφπνιε θαη αληηκεησπίδνπκε, αο πνχκε φηη 

έρνπκε έλαλ θαξθίλν θαη αληηκεησπίδνπκε ηνλ ππξεηφ πνπ πξνθαιεί ν θαξθίλνο, αιιά ζηελ νπζία 

πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ηνλ θαξθίλν. Απηφο ν θαξθίλνο ιέγεηαη απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη πσο θηάζακε ζήκεξα κεηά απφ είθνζη επηά ρξφληα ζε απηφ.  

Θα αλαθέξσ κφλν ηξία, ηξεηο κεγάιεο ζηάζεηο, κεγάινπο ζηαζκνχο, νη νπνίνη ήηαλ ε πλζήθε 

ηνπ Μάαζηξηρη ην 1993, ε κεηνρνπνίεζε ηεο ΓΔΖ θαη ην μεπνχιεκα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ην  1999 

θαη ηέινο ε ηξηρνηφκεζε ηεο ΓΔΖ ζε ΑΓΜΖΔ, ΓΔΓΖΔ θαη ΓΔΖ ην 2011. Όια απηά πέξαζαλ 

βέβαηα κε ηελ επξεία ζπλαίλεζε ζσκαηείσλ, θνκκάησλ, ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ, πιελλ ησλ 

ηαμηθψλ παξαηάμεσλ ζηελ ΓΔΝΟΠ, ζε ζσκαηεία θαη νχησ θαζεμήο. Σν 1999 ζα ζηακαηήζσ ιίγν 

εθεί, γηαηί έρεη κεγάιε ζεκαζία ζην 25
ν
 ζπλέδξην ην ηζηνξηθφ ηεο ΓΔΖ, ηεο ΓΔΝΟΠ ΓΔΖ, 

ζχζζσκνη φινη νη ζπλδηθαιηζηέο ζρεδφλ 219 λνκίδσ, δελ ζπκάκαη αθξηβψο ην λνχκεξν, 

ζπκθψλεζαλ κε ηελ κεηνρνπνίεζε ηεο ΓΔΖ θαη ην μεπνχιεκα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  Καη πσο απηφ, έιεγαλ ηφηε,  ζα αλνίμεη λένπο νξίδνληεο  θαη φηη ε πεξηνπζία ηεο 

ΓΔΖ ζα πεξάζεη ζηνπο εξγαδφκελνπο θάλνληαο παξάιιεια θηέζηεο γηα ηελ κεηαιηγληηηθή 

πεξίνδν. Οη ζπλδηθαιηζηέο ησλ πιεηνςεθηψλ πνπ ζηήξηδαλ φια απηά, απνθνίκηδαλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο κε δηάθνξνπο δήζελ ειηγκνχο, φπσο θαη ζήκεξα,  θαη δελ αλεδείθλπαλ ηελ 
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πξαγκαηηθή αηηία, ε νπνία ήηαλ ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο , κε ηελ νπνία 

θαη κέρξη ζηηγκήο φινη ζπκθσλνχλ θαη δελ έρνπκε αθνχζεη θάηη επ’ απηνχ. 

 Δκείο πξνηείλνπκε φζνη είλαη πξαγκαηηθά θαζαξνί, λα θαηαδηθάζνπλ απηήλ ηελ πνιηηηθή φπσο 

δελ έθαλαλ ηφζα ρξφληα. Απηφο είλαη θαη ιφγνο βέβαηα πνπ φινη απηνί νη ζπλδηθαιηζηέο δελ 

νξγάλσλαλ θαλέλα νπζηαζηηθφ αγψλα κέζα ζηνλ ρψξν ηεο ΓΔΖ. ήκεξα άπνςε καο είλαη, φηη ν 

κφλνο δξφκνο είλαη ν καδηθφο μεζεθσκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο πφιεο θπζηθά ησλ δεκνηψλ 

ηεο Μεγαιφπνιεο, νη νπνίνη δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ θακία εκπηζηνζχλε ζε φινπο απηνχο πνπ ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα ζθέπαδαλ ηηο αηηίεο θαη ηνπο ελφρνπο, πνπ καο νδήγεζαλ σο εδψ. πλεπψο 

ζα πξέπεη λα αλαδείμνπκε θαηά ηελ άπνςε καο θαη λα έρνπκε ζην βάζνο ηνπ κπαινχ καο, πσο 

θηάζακε σο εδψ θαη πνηα ήηαλ ε ζέζε φισλ απηψλ πνπ ζήκεξα βξίζθνληαη εδψ θαη κηιάλε γηα 

απηά ηα πξάγκαηα πνπ ςήθηδαλ θάπνηε. Γειαδή δελ ήμεξαλ; Αλαξσηηφκαζηε, δελ κπνξνχκε λα 

βάινπκε ηνλ ιχθν λα θπιάεη ηα πξφβαηα κε ιίγα ιφγηα θαη απηή είλαη ε ζέζε καο. Γηα εκάο ην 

ελδερφκελν  θιείζηκν ηεο ΓΔΖ είλαη Casus belli γηα ηελ Μεγαιφπνιε, θαζψο Μεγαιφπνιε ρσξίο 

ΓΔΖ ηζνδπλακεί κε κεηαηξνπή ηεο πφιεο κε κεγάιν ρσξηφ. Πάγηα ζέζε ηνπ ζσκαηείνπ καο είλαη, 

φηη ην ξεχκα απνηειεί θνηλσληθφ αγαζφ θαη πξέπεη λα πξνζθέξεηε δσξεάλ απφ ην θξάηνο θπζηθά, 

φπσο θαη ην λεξφ, γηαηί ρσξίο λεξφ, ζπίηη θαη ξεχκα δελ δεη θαλέλαο ζήκεξα. Καη ζα πξέπεη 

θπζηθά λα απνηειεί θαη θνηλσληθή πεξηνπζία, ζα ην δηαθπιάζζνπλ νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη. 

 Γηα ην ζσκαηείν καο ην ζεκεξηλφ δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζα πξέπεη λα ζπλαηλέζεη απιά ζηηο 

απνθάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φρη ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ 

ζσκαηείσλ ηνπο, πνπ ηφζα ρξφληα ηνπο πνπινχζαλ παξακχζηα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ αο πνχκε, 

ηψξα πνπ ην ζπκήζεθα, ην βιέπσ ζαλ ζήκεξα. Σν 1999 φηαλ πνπιήζεθε ην αζθαιηζηηθφ ηεο 

ΓΔΖ ήκνπλα ζε κηα θνπβέληα κε θάπνηνπο θχξηνπο, πνπ ηνπο είραλε πεη θάπνηνη ζπλδηθαιηζηέο, 

φηη κελ αλεζπρείηε φηαλ αξξσζηαίλνπκε ζα έξρνληαη κε ηα ειηθφπηεξα λα καο παίξλνπλ, λα καο 

πεγαίλνπλ ζηα λνζνθνκεία, ην 1999, γηα λα μεπνπιεζεί ην αζθαιηζηηθφ. Ήηαλ θαη απηφ έλα 

επηρείξεκα, ην νπνίν ιεγφηαλε, ην έρσ αθνχζεη κε ηα ίδηα κνπ ηα απηηά. Θα ζέιακε δειαδή λα 

πνχκε ζηνπο εξγαδφκελνπο λα πάξνπλ απηνί νη ίδηνη, κέζσ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ απνθάζεηο θαη 

ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα ζηεξίμεη, γηαηί μέξνπκε φηη φια ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζσκαηείσλ, φινη αθνχκε εδψ πέξα ζηελ πφιε,  ηη γίλεηαη, πσο βγαίλνπλε, πσο 

παξνπζηάδνπλ, ελψ ππάξρνπλ 800 εξγαδφκελνη, ηνπο παξνπζηάδνπλε 1800 θαη νχησ θαζεμήο, 

λνκίδσ απηά αθνχγνληαη παληνχ. 

 Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην άπνςε καο είλαη  φηη ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο εξγαδφκελνπο , 

ηνπο δεκφηεο,  γηα αγσλίζηεθεο θηλεηνπνηήζεηο. Να ελεκεξψζεη ηνπο πνιίηεο γηα ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ην θιείζηκν ησλ κνλάδσλ, ζα πξέπεη λα πάξεη άκεζα ζέζεηο γηα ηελ 

πξνσζνχκελε αιιαγή ηεο  ΓΔΖ απφ ηελ λνκνζεζία ησλ ΓΔΚΟ, πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο εληνπηφηεηαο, απηφ ζα γίλεη άκεζα, απφ φηη αθνχγεηαη, κε ιίγα 

ιφγηα ε ΓΔΖ ζα βγεη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ΓΔΚΟ θαη ηελ λνκνζεζία, ζπλεπψο ζα κπνξεί 

λα πξνζιακβάλεη ππνζέηνπκε θαη εθηφο ΑΔΠ, άξα ηα νθηάκελα θαη ε εληνπηφηεηα πνπ έρνπκε 

θαη απηή ε αμηνθξαηία πνπ ππάξρεη κε ηα κφξηα, θαηαξγνχληαη πιένλ. Γηα απηφ πξέπεη άκεζα λα 

θηλεζεί ν Γήκνο λα δεη αλ ηζρχεη απηφ θαη ηη ζα θάλεη γηα απηφ. 

 Δπίζεο ζα ζέιακε ν Γήκνο λα παξέκβεη θαη λα ζηακαηήζεη ην αλαμηνθξαηηθφ, απνηθηνθξαηηθφ 

λέν θαζεζηψο ζηελ ΓΔΖ Μεγαιφπνιεο ησλ ελνηθηαδφκελσλ εξγαδφκελσλ. Τπάξρεη ζήκεξα ζηελ 

Μεγαιφπνιε εξγαδφκελνη νη νπνίνη ηνπο λνηθηάδνπλε εξγνιάβνη ζηελ ΓΔΖ γηα λα δνπιεχνπλε 

γηα ηελ ΓΔΖ, δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηνλ εξγνιάβν θαη πιεξψλνληαη απφ ηνλ εξγνιάβν, κε  

ιίγα ιφγηα απηφο ν άλζξσπνο βγάδεη ιεθηά λνηθηάδνληαο αλζξψπνπο. Απηφ δελ κπνξψ λα 

θαηαιάβσ γηα πνην ιφγν δελ κπνξεί λα παίξλεη ν ίδηνο απηφο εξγαδφκελνο ησλ 650 επξψ  απηά ηα 

ιεθηά πνπ δίλεη ε ΓΔΖ, θαληάδνκαη ζηνλ εξγνιάβν.  

Κιείλνληαο ζαλ ζσκαηείν ζα ζέιακε λα ελεκεξψζνπκε φηη έρνπκε ήδε πξνγξακκαηίζεη γηα ηελ 

επφκελε εβδνκάδα ζχζθεςε γηα ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο κε ηνπο ελεξγνχο θνξείο ηεο πφιεο θαη 

ηελ επηηξνπή αγψλα πνπ είρε ζπζηαζεί ελάληηα ζηα επηθίλδπλα απφβιεηα. Γηαηί ε πξφβιεςε καο 

είλαη αλ θιείζνπλ νη κνλάδεο ηηο ΓΔΖ, ζα καο παξνπζηάζνπλ σο κάλα εμ’ νπξαλνχ ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο ζηα ζθνππίδηα ησλ θνιάζεσλ θαη ησλ δηνμεηδίσλ. Σέινο θαινχκε ηνπο εξγαδφκελνπο 

ηεο ΓΔΖ, κέζα απφ γεληθέο ζπλειεχζεηο κφλνη ηνπο, λα πάξνπλ απνθάζεηο θαη λα κελ ειπίδνπλ 

ζε φινπο απηνχο πνπ ηφζα ρξφληα ηνπο έζθαβαλ ηνλ ιάθθν.  Απηά ζα ζέιακε λα πνχκε. 
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Ο Δήκαξρνο Μεγαιόπνιεο θ. Αζαλάζηνο Φξηζηνγηαλλόπνπινο: Κχξηε Μπνπξζηάλε, ζε θάηη 

πνπ είπαηε,  φηη δελ ζαο θάιεζα ζηελ ζπλάληεζε, κηζφ ιεπηφ, λα πσ εγψ ήξζαλ θάπνηα ζσκαηεία 

θαη κνπ είπαλε ζέινπκε λα ζπλαληεζνχκε καδί ζαο, είπα λα καδεπηείηε φινη θαη λα έξζεηε. Δγψ 

δελ κπνξνχζα λα μέξσ αλ ηα ζσκαηεία είλαη 7, 8, 10, 11,  ήξζαλ ηα ζσκαηεία,  πίζηεπα φηη είλαη 

φινη, δελ ππήξρε πξφβιεκα ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ πιεπξά κνπ.  

 

 θ. Απνζηνιόπνπινο Νηθόιανο,  Πξόεδξνο Τξηηέθλσλ Μεγαιόπνιεο:  Χο εθπξφζσπνο ησλ 

ηξίηεθλσλ νηθνγελεηψλ, ζέισ λα αλαθέξσ, αλ έρνπκε ρξφλν πνπ είπαηε, ρξφλν δελ έρνπκε, γηαηί 

απφ ηηο θακπάλεο ηνπ Κηφην γηα ην πεξηβάιινλ, κέρξη ηα θαλφληα ηνπ Παξηζηνχ πέξαζε αξθεηφο 

ρξφλνο, αιιά γηα ηελ Μεγαιφπνιε άιινπο άμνλεο νδήγεζεο ησλ Μεγαινπνιηηψλ γηα εξγαζία 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πέξα απφ ηελ ζηξνχγθα ηεο ΓΔΖ, δελ θηλεηνπνηήζεθε ε πφιε γηα λα 

δεκηνπξγήζεη θαη έηζη απηή ηελ ζηηγκή ζηελ Μεγαιφπνιε γεξλάκε, αλ δελ έρεηε θαηαιάβεη. Σα 

δεκνηηθά ζρνιεία ζα αξρίζνπλ λα θιείλνπλ ζηγά, ζηγά, ήδε νη πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ ήηαλε ζρεδφλ κε δέθα καζεηέο ε θάζε ηάμε. 

 Θέισ λα κεηαθέξεηε, Γήκαξρε, ζηνλ Τπνπξγφ ηελ αγσλία καο, ηνλ ζπκφ καο, γηαηί εκείο σο 

νηθνγέλεηεο εδψ ζηελ Μεγαιφπνιε δψζακε ηελ κάρε καο θαη σο εξγαδφκελνη ηεο ΓΔΖ θαη ε 

ΓΔΖ έπαημε ζηελ πιάηε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο Μεγαιφπνιεο πνιιά παηρλίδηα γηα ην 

πεξηβάιινλ, πνιιά παηρλίδηα κέζα απφ ηηο νηθνγέλεηεο καο πνπ δερζήθακε φιν απηφ ην θάξβνπλν 

θαη ηνλ ιηγλίηε πνπ θάγακε ζαλ νηθνγέλεηεο θαη ζαλ πνιίηεο ηεο πφιεο καο. Γελ 

δηακαξηπξεζήθακε πνηέ, γηαηί ζεσξνχζακε ππέξκαρν ζηνηρείν ηελ παξαγσγή ηνπ ιηγλίηε σο 

ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη ζεσξνχζακε,  φηη βνεζάκε ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ θάζε θπβέξλεζε, φηη 

βνεζάκε ην θξάηνο κέζα απφ ην ΑΔΠ θαη απηφ ην βάξνο ην νπνίν ζεθψζακε σο Μεγαινπνιίηεο 

καο πεηάηε απηή ηελ ζηηγκή ζαλ λα είκαζηε κχγα κέζα ζην γάια. 

 Θέινπκε ινηπφλ λα κεηαθέξεηε ην ινηπφλ, θε. Γήκαξρε, ηελ αγσλία καο θαη ηνλ κεγάιν ζπκφ 

πνπ έρνπκε, απέλαληη απφ ηα ηφζα ρξφληα πνπ ε Διιάδα πάιεπε κέζα ζηηο πιάηεο ηεο 

Μεγαιφπνιεο θαη έπαηδε ηα Τπνπξγεία ησλ Δμσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο ζπκβάζεηο 

ρηιηάδεο γηα εθαηνκκχξηα θάπνησλ, πνπ έξρνληαη εδψ θαη παίξλνπλε ζέζεηο θαη ιέλε, φηη λαη ζα 

ζαο ζηεξίμνπκε, αιιά φηαλ πάλε ζηελ ηξηκειή θαη ζηελ ειίη ηνπο ιέεη ππνγξάςαηε θχξηνη θαη 

έρεηε ππνγξάςεη ηελ ζπλζήθε ηνπ Παξηζηνχ θαη δελ κπνξείηε πιένλ λα έρεηε άιιεο 

δηεπθνιχλζεηο θαη άιινπο ξχπνπο πνπ δεηάηε θαη άιιν ρξφλν ηέινο ην ινηπφλ. Γηα απηφ ζαο 

παξαθαιψ πνιχ εκείο ελσκέλνη δίπια ζαο, δίπια ζε φινπο ηνπο θνξείο ζηα ζπλδηθάηα, ζε φιεο 

ηηο παξαηάμεηο, καρφκαζηε γηα κεγαιχηεξε θαη θαιχηεξε πνξεία ηεο δσήο ηεο Μεγαιφπνιεο.  

 

Η Δεκνηηθή Σύκβνπινο ηεο πιένλ ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θα. Παλαγνπινπνύινπ, από ηελ 

παξάηαμε ¨Λατθή Σπζπείξσζε¨: Κχξηνη ζπλάδειθνη, αθνχζηεθαλ εδψ αξθεηά ζε ζρέζε κε 

νκνθσλία θαη ζχκπλνηα, θπξίσο επηθεληξψλνληαο ζην δήηεκα  απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο 

νκηιεηέο, φηη δελ ζέινπκε ην θιείζηκν ηεο ΗΗΗ Μνλάδαο. Αλαξσηηέκαη φκσο αλ ζηα αιήζεηα 

πξέπεη λα θαηαδείμνπκε ηνπο ελφρνπο θαη λα θαηαδηθάζνπκε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο, νη νπνίεο 

φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα νδήγεζαλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ είκαζηε ζήκεξα. Γειαδή θαηά ηελ 

γλψκε κνπ θαη ζχκθσλα κε ην δηεθδηθεηηθφ πιαίζην πνπ ζα θαηαζέζνπκε θαη ην νπνίν ζεσξνχκε 

φηη κε βάζε απηά πξέπεη λα θηλεζεί ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, απηά δειαδή ζα πξέπεη λα 

δηεθδηθήζεη, απηά ηνπιάρηζηνλ ιέεη ε παξάηαμε καο.  

Θα πξέπεη λα πνχκε, φηη δελ είλαη δπλαηφλ απιά λα ιέκε φρη ζην θιείζηκν ηεο ΗΗΗ
 
κνλάδαο θαη λα 

κελ θαηαδηθάδνπκε ηηο πνιηηηθέο απειεπζέξσζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο θαη ην φηη νη 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ ήξζαλε ζην πξνζθήλην, ήξζαλε γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, 

επεηδή ππήξραλ ππέξ ζπζζσξεπκέλα θεθάιαηα, ραξίζηεθαλ επηδνηήζεηο ζε επηρεηξεκαηηθνχο 

νκίινπο. Δπίζεο ζα πξέπεη ζην δηεθδηθεηηθφ πιαίζην, πνπ πξέπεη θαηά ηελ παξάηαμε καο λα βάιεη 

ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζα πξέπεη λα κελ αθήζεη ζην αππξφβιεην ην γεγνλφο, φηη ε Μεγαιφπνιε 

πξννξίδεηαη φπσο θαη πνιιά κέξε ηεο Πεινπνλλήζνπ, πξννξίδνληαη γηα ρψξνπο ηαθήο 

απνβιήησλ, ζθνππηδηψλ, θαη ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη ηα επηθίλδπλα βηνκεραληθά απφβιεηα.  

 

Λνηπφλ, επνκέλσο έρνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, ηελ νπνία θαη ζπκππθλψλσ: 

-  Κακία απφιπζε- παξάδνζε Μνλάδσλ,  
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- φρη ζην θιείζηκν ηεο ΗΗΗ Μνλάδαο,  

- φρη ζηελ κεηαηξνπή ησλ νξπρείσλ ζε ΥΤΣΑ, ΥΤΣΔΑ, 

-  νινθιήξσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Σειεζέξκαλζεο, 

-  αγψλαο ελάληηα ζηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΖ,  

- φρη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΑΓΜΖΔ – ΓΔΓΖΔ, 

-  θακία κείσζε κηζζψλ,  

- απμήζεηο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο,  

- επηζηξνθή ηεο 13
εο

, 14
εο

 ζχληαμεο,  

- θακηά δηαθνπή ξεχκαηνο ζε εξγαηηθή  ιατθή νηθνγέλεηα,  

- επηάσξν πελζήκεξν ηξηαληαπεληάσξν,  

- ππνγξαθή ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, γηα ην έθηαθην πξνζσπηθφ, νθηάκελα θαη δίκελα 

θαη κέηξα αζθαιείαο ζ ηνπο ρψξνπο δνπιεηάο. Απηή ηελ πξφηαζε θαηαζέηνπκε. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Θεκηζηνθιήο Σαθειιαξηάδεο: Δπραξηζηνχκε, 

πεξλάκε ζηελ δεπηεξνινγία, θχξηε Σζηξηγψηε ζέιεηε λα δεπηεξνινγήζεηε; Έρεηε ηελ 

πξνηεξαηφηεηα απφ ηνλ θ. Μηρφπνπιν. 

 

Ο Δεκνηηθόο Σύκβνπινο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Τζηξηγώηεο, επηθεθαιήο ηεο 

παξάηαμεο ¨Δεκνηηθή Ελόηεηα¨:  Δγψ, θε. Πξφεδξε, ζην πλεχκα ηεο νκνθσλίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο φισλ καο εδψ κέζα ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ, δελ ζέισ λα δεπηεξνινγήζσ, 

απιψο έρσ κηα πξφηαζε - απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηελ νπνία ζα ηελ θαηαζέζσ θαη γηα 

ςήθηζε, επεηδή βιέπσ φηη - γηα λα δηεπθνιχλσ θαη ην ζψκα - βιέπσ φηη ππάξρνπλ πνιιέο θαη 

δηάθνξεο, γηα λα κελ κπαίλνπκε ζε ςεθνθνξίεο θαη θαλεί αχξην ε πξφηαζε ηνπ Σζηξηγψηε πήξε 

πέληε ςήθνπο, ε πξφηαζε ηεο θπξίαο Λίιαο πήξε ηξεηο ςήθνπο, ηνπ Μηρφπνπινπ ηέζζεξεηο, ηνπ 

Γήκαξρνπ έμη. 

Θα ήζεια λα πξνηείλσ λα βγεη κηα, έλαλ εθπξφζσπν απφ θάζε παξάηαμε αχξην λα ζπληάμεη θε. 

Γήκαξρε ην ςήθηζκα,  πνπ ζα είλαη ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, δειαδή έλαο απφ 

θάζε παξάηαμε λα θάηζεη αχξην ην πξσί θαη λα πάξεη φιεο ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί θαη 

λα ζπληάμεη έλα ςήθηζκα, ην νπνίν ζα είλαη θαη ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Γηαηί 

έηζη ζα κπαίλνπκε ζε ςεθνθνξία ηεο θπξίαο, ζπγλψκε πνπ ιέεη ην φλνκα ην κηθξφ ζνπ Λίια 

κνπ, ζε ςεθνθνξία δηθή κνπ πξφηαζε, ζε ςεθνθνξία ηνπ Μηρφπνπινπ, ζε δηθή ζαο θαη δελ ζα 

βγεη άθξε. Οξίζηε; Ναη εκείο εληάμεη άκα γίλεη δεθηή ε πξφηαζε καο, ζα νξίζνπκε ηνλ 

γξακκαηέα, ηνλ θ. Νηθεηφπνπιν.  

 

Ο  Δήκαξρνο Μεγαιόπνιεο θ. Αζαλάζηνο Φξηζηνγηαλλόπνπινο:   Δγψ δελ δηαθσλψ ζηελ 

ινγηθή απηή, άιισζηε ην είπα απφ ηελ αξρή είηε γηλφηαλε, είηε φρη, ήκνπλα πεπεηζκέλνο φηη ε 

νκνςπρία ππάξρεη απφ φινπο καο. Σν θνηλφ βάδηζκα καο λα βξνχκε θαη λα πάκε φινη καδί, λα πσ 

θαη θάηη αθφκα πνπ ζα ήζεια λα ζαο πσ. Δγψ ζα πξνηηκνχζα απφ ηελ ζηηγκή πνπ έρσ δεζκεπηεί, 

φηη ηελ άιιε εβδνκάδα επηζηξέθνληαο κπνξνχκε λα θάλνπκε, κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη ζε 

θάπνηεο λέεο βάζεηο κηα θνπβέληα. Δγψ κπνξψ λα πσ ην εμήο: θεχγσ απφ εδψ, πεγαίλσ λα 

ζπλαληήζσ ηνλ Τπνπξγφ θαη ζα κεηαθέξσ απηφ πνπ είπακε, ηελ νκνςπρία φισλ, φηη ε 

Μεγαιφπνιε αληηδξά κε ην θιείζηκν ησλ Μνλάδσλ, δελ πξφθεηηαη λα παξζεί θακία απφθαζε, δελ 

είκαη εγψ εθείλνο πνπ ζα θάλσ θακία ζχζθεςε κε ηνλ Τπνπξγφ. Καη  κπνξνχκε λνκίδσ εθ ησλ 

πζηέξσλ, εξρφκελνη ηελ άιιε εβδνκάδα λα πάξνπκε κηα απφθαζε θαη κε λέα δεδνκέλα θαη σο 

πξνο ηνλ αγψλα πνπ πξέπεη λα θάλνπκε, αλ ζπκθσλείηε. Γειαδή αλ ζπκθσλείηε λα βγεη απφ ην 

ζεκεξηλφ, φηη ν Γήκαξρνο πεγαίλεη κε κηα θνηλή ζηάζε απφ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, λα ηνλίζεη ζηνλ Τπνπξγφ απηφ, απηφ θαη απηφ. Γειαδή πνην απηφ, βαζηθά,  φηη 

δηαθσλνχκε κε ην θιείζηκν ησλ κνλάδσλ θαη λα πάξνπκε θαη φρη κφλν, λα πάξνπκε πιελ ηεο 

θπξίαο Παλαγνπινπνχινπ, ε νπνία έρεη θάζεηα αληίζεηε άπνςε βέβαηα, φηη ηελ άιιε εβδνκάδα 

κπνξνχκε λα πάξνπκε κηα θνηλή ζηάζε, γηα ην ηη ζα θάλνπκε πιένλ απφ εθεί θαη πέξα, επεηδή ζα 

έρνπκε θαη λέα δεδνκέλα. Γελ ζέισ λα θάλσ ππεθθπγή, ζαο είπα,  φηη είλαη ζέκα ηξηψλ ηεζζάξσλ 
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εκεξψλ, είδα,  φηη ππάξρεη κηα ζηάζε θνηλή, αλ ζέιεηε απφ ηηο ηξεηο παξαηάμεηο πνπ είκαζηε εδψ 

κέζα, νη πνιίηεο πηζηεχσ φηη ζπκπιένπλ καδί καο, εξρφκελνο θαη κεηαθέξνληαο ηηο πξνζέζεηο λα 

πάξνπκε κηα απφθαζε, πνπ εθ ησλ πξνηέξσλ είλαη δεδνκέλν φηη ζα είλαη θνηλή. Δθ ησλ πξνηέξσλ 

δελ δηαθσλεί θαλέλαο, ζα θνηηάμνπκε λα βξνχκε απηφ πνπ είλαη θαιχηεξν πάηεκα γηα ηελ πφιε 

θαη παίξλνπκε ηελ απφθαζε ηελ Σξίηε ή ηελ Σεηάξηε ηελ άιιε εβδνκάδα. Γηαηί αλ πάξνπκε 

ηψξα κηα απφθαζε ζε έλα πιαίζην, ηελ άιιε εβδνκάδα ζα πάξνπκε άιιε; Αλ έρνπκε θάηη 

δηαθνξεηηθφ, απηφ ιέσ, δελ μέξσ,  εμεηάζηε ην. Δγψ ζέισ λα ππάξρεη θάηη θνηλφ απφ ηελ πιεπξά 

καο.  

 

Η Δεκνηηθή Σύκβνπινο ηεο πιένλ ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θα. Παλαγνπινπνύινπ, από ηελ 

παξάηαμε ¨Λατθή Σπζπείξσζε¨: Μηα εξψηεζε, Γήκαξρε,  γηα ηα ζθνππίδηα ζα ην ζέζεηε ην 

δήηεκα; Γηφηη ζηελ νπζία, θιείλνπλ ηηο Μνλάδεο γηα λα, ψζηε λα είλαη ν πξννξηζκφο ηεο 

Μεγαιφπνιεο ν ζθνππηδφηνπνο ηεο Πεινπνλλήζνπ, ζα ην θάλεηε απηφ; Θέκαηα γηα ηα εξγαζηαθά 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ΓΔΖ ζα ζέζεηε; Ή ην δήηεκα, δειαδή πνπ νκνλννχκε ηειηθά; Απηφ ζέισ 

κηα απάληεζε, ζα ηα ζέζεηε απηά ηα εξγαζηαθά;  

 

 Ο Δήκαξρνο Μεγαιόπνιεο θ. Αζαλάζηνο Φξηζηνγηαλλόπνπινο: Να απαληήζσ, φηη φπσο ην 

θαληάδνκαη ην πξάγκα γηα λα γίλεη κηα ηέηνηα θαηάζηαζε θαη λα ηεζνχλ φια, ζα πξέπεη ν 

Τπνπξγφο λα κνπ αθηέξσλε θαλά ηεζζάξη-πέληε ψξεο, πνπ δελ λνκίδσ λα έρεη θακία δηάζεζε λα 

κνπ αθηεξψζεη. Σν ζέκα είλαη ζε πξψηε θάζε, είπα θαη πξνεγνπκέλσο, φρη θαη πξνεγνπκέλσο, 

ηελ πξνεγνχκελε θνξά, φηη δελ πξφθεηηαη λα βάισ  εγψ ηνλ Τπνπξγφ ζε φια, ζε βάζε ηα πάληα 

φηη απαζρνιεί ηελ Μεγαιφπνιε. Δίπακε ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα λα δνχκε ηη ππάξρεη, ηη 

ζθνπεχνπλ λα θάλνπλ, λα ην μαλαθέξνπκε θαη θνπβεληηάδνπκε εδψ. Γελ κπνξψ λα έρσ ζπδήηεζε 

εθ’ φιεο ηεο χιεο θαη γηα φια ηα πξάγκαηα, ην θαηαιαβαίλεηε θαληάδνκαη. Δγψ είπα απιψο 

απνθνκίδσ απφ ζήκεξα ηελ θνηλή ζηάζε, αλ ζέιεηε ησλ ηξηψλ παξαηάμεσλ, φηη δελ ζέινπκε ην 

θιείζηκν ησλ κνλάδσλ, κπνξνχκε λα ζπληάμνπκε θαη έλα ηέηνην θείκελν, ην νπνίν ζα είλαη έλα 

πιάλν, φρη απφθαζε. Γειαδή ζε απηή ηελ βάζε ζα γίλεη ε απιή θνπβέληα θαη ηελ άιιε εβδνκάδα 

παίξλνπκε γηα ην πψο ζα αληηκεησπίζνπκε ηα πξάγκαηα, θαληάδνκαη πάιη θνηλή απφθαζε. 

Δγψ αλ ζα ζπκθσλήζεηε, επεηδή κηιήζαηε γηα θνηλή απφθαζε, αλ ζα ζπκθσλήζεηε ζην πιαίζην 

θαη ζην πιάλν πνπ ιέσ, κπνξψ λα ηελ δηαηππψζσ. ΄Αιισζηε απηφ είπαηε θαη εζείο, φηη λα 

βξεζνχκε αχξην θαη λα θηηάμνπκε κηα θνηλή απφθαζε, εγψ δελ έρσ αληίξξεζε. Αιιά αλ ηελ 

νξηζηηθνπνηήζνπκε θε. Σζηξηγψηε, πξνθαλψο πξέπεη λα είλαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη ηξεηο παξαηάμεηο κπνξνχκε λα βξνχκε έλα πιάλν,  γηα λα 

πνχκε. Με δεδνκέλν φηη ζα αθήζνπκε θελφ ρψξν γηα ηελ επφκελε θνξά, γηαηί αλ ηψξα πάξνπκε 

ηη λφεκα έρεη κεηά απφ κηα εβδνκάδα; 

 

Ο Δεκνηηθόο Σύκβνπινο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Μηρόπνπινο, επηθεθαιήο ηεο 

παξάηαμεο ¨Νέα Αξρή¨: Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, επαλαιακβάλσ ζην 

ηειείσκα κνπ θαηά ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηελ νπνία δηεμήρζε, δειαδή ηελ πξφηαζε καο γηα ην 

ζεκεξηλφ δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Γελ πξνθαιέζακε ηελ ζεκεξηλή ζπδήηεζε γηα λα 

κνλνπσιήζνπκε ην ελδηαθέξνλ, ζαο θαηαζέηνπκε ηηο ζθέςεηο καο θαη ηηο αξρηθέο πξνηάζεηο καο. 

Θέινπκε λα αθνχζνπκε φιεο ηηο παξαηάμεηο θαη λα δηακνξθψζνπκε ηνπο βαζηθνχο άμνλεο  ηεο 

πνιηηηθήο καο, γηα ηελ δίθαηε κεηάβαζε ζηελ κεηαιηγληηηθή επνρή. Καη ην είπακε απηφ απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή, ην μεθαζαξίδνπκε κε φια απηά πνπ αθνχζηεθαλ, φηη είκαζηε ελαληίνλ ζην 

θιείζηκν ησλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ, έλα. Γπν, δελ ζα αλαθεξζψ ζε φια απηά πνπ αθνχζηεθαλ, 

δηφηη  απηφ έρεη λα καο θάλεη, λα καο ελδπλακψζεη θαη λα καο θάλεη πην ηζρπξνχο θαη φρη λα 

δηαηξεζνχκε ζήκεξα εδψ. 

 Κχξηε Πξφεδξε ηελ πξφηαζε πνπ θαηέζεζε ν θ. Σζηξηγψηεο ιίγν πνιχ ηα ίδηα είπα θαη εγψ, φηη 

ιφγσ ηεο επίζθεςεο ηνπ Γεκάξρνπ κε ηνλ Τπνπξγφ ηνλ θ. Υαηδεδάθε, δελ κπνξεί φκσο, ζεσξψ, 

λα κελ ηνλ ζσξαθήζνπκε σο Γήκαξρν θαη σο πφιε, λα πάεη κε έλα εληαίν ςήθηζκα αλ ζέιεηε, 

πξφηαζε, πξφηαζε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σα νπνία ζηα βαζηθά λα ην 

δηακνξθψζνπκε αχξην θαη λα παξνπζηαζηεί ζηνλ θ. Υαηδεδάθε κε κηα εληαία γξακκή. ηα ηξία 

ηέζζεξα βαζηθά ζεκεία πνπ αλαθεξζήθαλε. Έηζη γηαηί γηα φζνπο δελ ηνλ μέξνπλ ηνλ θ. 

Υαηδεδάθε, είλαη πνιχ θαιφο δηπισκάηεο, ζα ηνλ δείηε,  φηη είλαη έλαο άλζξσπνο ιίγν πνιχ ζα ηα 
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απνδερζεί φια θαη ζην ηέινο ε απφθαζε πνπ ζα πάξεη, ζα είλαη πξνο άιιε θαηεχζπλζε. Απηφ 

θξαηάσ κηα επηθχιαμε, ζα ην δνχκε ζηελ πνξεία.  

ε φηη αθνξά ζηελ ζπλέρεηα πνπ ζα πξέπεη λα μαλαγίλεη έλα δεκνηηθφ ζπκβνχιην, πνπ ζα κπνχλε 

εθεί φια ηα δεδνκέλα ηεο ζπδήηεζεο ή φζα απηά ζα αθνπζηνχλ θαη ινηπά, ζεσξψ, θε. Γήκαξρε, 

δελ μέξσ αλ  ζα είλαη ζαθέο φια απηά πνπ ζα ζαο πεη ν θ. Υαηδηδάθεο. Έρσ επηθπιάμεηο, δηφηη 

φπσο αλέθεξα κπνξεί λα ζαο πεη ην 2025 ζα πάεη ε κνλάδα θαη μαθληθά ηέινο ηνπ Ηνπλίνπ φπσο 

έρεη πξναπνθαζίζεη λα ηελ θιείζεη ηελ ΗΗΗ. Σφηε ηη ζα θάλνπκε; Θα καο πηάζεη ζηνλ χπλν θαη δελ 

ζα έρνπκε δηεθδηθήζεη θαη δελ ζα έρνπκε πηέζεη πξνο θάζε θαηεχζπλζε λα θεξδίζεη θάηη έζησ 

απηή ε πφιε; Αιιά δελ ζπδεηψ ζήκεξα γηα απηά, νπσζδήπνηε ην κήλπκα πνπ πξέπεη λα βγεη 

ζήκεξα απφ εδψ φηη δελ δερφκαζηε ην θιείζηκν ηεο ΗΗΗ κνλάδαο ηνλ Ηνχλην θαη δελ δερφκαζηε 

κέρξη ην 2028 θαη ηελ άιιε κνλάδα, πνπ πξφζζεηα κπνξψ λα πσ ην εμήο:  ΄Οηη νη δχν Μνλάδεο, 

νη νπνίεο εκκέλεη ηφζν ν θ. Τπνπξγφο, φζν θαη ν ίδηνο ν Πξσζππνπξγφο πηζαλφλ, είλαη νη πην 

ιηγφηεξν ξππνγφλεο κνλάδεο, ζε ζρέζε κε ηελ θεληξηθή Μαθεδνλία. Απηά ιέλε ηα ζηαηηζηηθά, 

απηά ιέλε ηα απνηειέζκαηα ξχπαλζεο θαη κφιπλζεο ηεο πεξηνρήο. Άξα γηαηί φκσο εδψ επηιέγνπλ 

ηελ Μεγαιφπνιε; Μήπσο καο βξίζθνπλ αδχλακνπο; Μήπσο εδψ πξέπεη,  θαη γη΄ απηφ εκκείλακε 

θαη επηκείλακε ζε απηή ηελ ζπδήηεζε απφςε, ε θσλή ζα πξέπεη λα είλαη ηφζν δπλαηή, ηφζν ζηνλ 

Τπνπξγφ, φζν θαη ζηελ ίδηα ηελ θπβέξλεζε, φηη ε Μεγαιφπνιε αξθεηά πιήξσζε φια απηά ηα 

ρξφληα, ήξζε ν θαηξφο λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηεο πην δπλακηθά θαη λα παιέςεη κε πην κεγαιχηεξν 

πάζνο ζε φηη αθνξά ηελ πφιε θαη ηελ πεξηνρή.  

Κιείλσ θε. Πξφεδξε κε ηελ ηειεπηαία επρή λα πσ. Όηη μεθίλεζε απηφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην 

πξαγκαηηθά απφςε λα έρεη απηή ηελ ζπλαίλεζε, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ ηφπν καο. 

Γεκηνπξγήζεθε απηή ε έληαζε γηα ηνλ ιφγν πνπ δελ δφζεθε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πνιίηε. Θεσξψ,  

φηη θε. αξάλην,  δελ πεηξάδεη αλ δελ πήξαηε ηνλ ιφγν, φκσο θαη εζείο απφ εδψ πξέπεη λα θχγεηε 

θαη φινη καο κε κηα ςπρή θαη κε κηα γξνζηά, φηη,  λαη,  ζα παιέςνπκε καδί, κπνξεί λα δηαθσλνχκε 

εδψ, γηα ην θαιφ ηεο πεξηνρήο θαη ηεο Μεγαιφπνιεο. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Θεκηζηνθιήο Σαθειιαξηάδεο θάιεζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

 

Τπέξ ηεο πξφηαζεο ςεθίδνπλ νη Γεκνηηθνί χκβνπινη (8) ηεο πιεηνςεθίαο, απφ ηελ 

παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ ¨Βήκα ζην Αχξην¨,  θ. αθειιαξηάδεο, θ. Μπειηάο, θ. ηέκπνο, θ. 

Κψηζηξαο, θ. Καινγεξφπνπινο, θ. Μαληάηεο, θ. Κπξηαθφπνπινο, θ. Γθξίηδαιεο. 

 

Τπέξ ηεο πξφηαζεο ςεθίδνπλ νη παξφληεο Γεκνηηθνί χκβνπινη (5) ηεο κείδνλνο 

κεηνςεθίαο, απφ ηελ παξάηαμε ¨Νέα Αξρή¨,  θ. Μηρφπνπινο,  θ. Κνπξνπληψηεο, θ. Κνπξήο θαη θ. 

Αζαλαζφπνπινο. 

 

Τπέξ ηεο πξφηαζεο ςεθίδνπλ νη Γεκνηηθνί χκβνπινη (6) ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο, 

απφ ηελ παξάηαμε ¨Γεκνηηθή Δλφηεηα¨, θ. Σζηξηγψηεο, θ. Μαληάηεο, θ. Απνζηνιφπνπινο, θ. 

Μαξθνιηάο, θ. Υίλεο θαη θ. Νηθεηφπνπινο. 

  

Τπέξ ηεο πξφηαζεο ςεθίδνπλ νη Γεκνηηθνί χκβνπινη (2) ηεο πιένλ ειάζζνλνο 

κεηνςεθίαο, απφ ηελ παξάηαμε ¨Λατθή πζπείξσζε¨, θ. Καηζηξνχκπαο θαη θα 

Παλαγνπινπνχινπ, νη νπνίνη ζπκθσλνχλ κε ην κε θιείζηκν ησλ Μνλάδσλ ηεο ΓΔΖ Α.Δ. 

Μεγαιφπνιεο, φπσο δήισζαλ, αιιά εκκέλνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο, φπσο απηέο εηέζεζαλ ζηηο 

ηνπνζεηήζεηο ηνπο.   

 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 ηνπ Γ.Κ.Κ. «Κύρωζη ηοσ Κώδικα Δήμων και Κοινοηήηων» (ΦΔΚ 

114/8.6.2006 ηεχρνο Α΄), ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αρτιηεκηονική ηης Ασηοδιοίκηζης 

και  ηης Αποκενηρωμένης  Διοίκηζης – Πρόγραμμα Καλλικράηης» (ΦΔΚ 87/7.6.2010 ηεχρνο Α΄), 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018 «… - Πξφγξακκα Κιεηζζέλεο Η»  (ΦΔΚ 133/19.07.2018 ηεχρνο), 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4623/2019 (ΦΔΚ 134/09.08.2019 ηεχρνο Α’) θαη ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,   
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ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ 

 

Να δνζεί ην παξαθάησ Φήθηζκα:  

 

- Δειώλνπκε ηε αληίζεζή καο ζην θιείζηκν ησλ Ληγληηηθψλ Μνλάδσλ ΗΗΗ θαη IV  Μεγαιφπνιεο. 

 

- Επηζεκαίλνπκε όηη, κηα ηέηνηα εμέιημε ζα αιιάμεη δξακαηηθά ηελ θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή. 

Γεκηνπξγεί θιίκα αβεβαηφηεηαο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηα ζηειέρε ηεο Δπηρείξεζεο θαη 

δηαηαξάζζεη ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο Μεγαιφπνιεο . 

 

- Σν θιείζηκν ησλ Μνλάδσλ ζπληζηά νιέζξην ιάζνο, θαζψο αρξεζηεχεη έλαλ ππιψλα αλάπηπμεο 

πάλσ ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε ε ρψξα λα ζηαζεί, γηα ηελ αλάθακςε ηεο,  κεηά ηελ 

θαηαζηξνθηθή νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ βίσζε θαη βηψλεη. Κακία πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε θαη 

παξαρψξεζε  εζληθνχ πινχηνπ.  

 

- Δειώλνπκε όηη,  ζα ππεξαζπηζηνχκε κε θάζε λφκηκν ηξφπν ηα θεθηεκέλα ησλ δεκνηψλ ησλ 

ελεξγεηαθψλ Γήκσλ ζηελ αλάπηπμε, κε ηελ παξνρή ηεο θζελήο ελέξγεηαο,  φπσο είλαη ην ΔΑΠ 

θαη ε Σειεζέξκαλζε.  

 

- Ζ δεκνηηθή αξρή, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ε ηνπηθή θνηλσλία ζα ζηαζνχκε αιιειέγγπνη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ηεο ΓΔΖ, φπσο άιισζηε ην έρνπκε πξάμεη θαη ζην παξειζφλ. 

 

- Να ζπζηαζεί δηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή Αγψλα.  

 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  406/2019. 

 

Γη απηφ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο θαησηέξσ. 

Ο Πξόεδξνο  Τα Μέιε 

Υπ/θή  

Μεγαιόπνιε     09  / 10 /  2019 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Θεκηζηνθιήο Σαθειιαξηάδεο 

Υπ/θέο 
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