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 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

 Συνεδρίαση 2η Εκτακτη

 Της 25ης Ιανουαρίου 2011

 Ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΡΝΑΒΑ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

   Ηλιάσκος Ευάγγελος 

   Φοργιάρης Βασίλειος 

   Παπαγιάννης Γεώργιος 

   Γιαννάς Ιωάννης 

   Μακρής Αθανάσιος 

   Κοντογιάννη - Βουτσά Αλέκα 

   Τσεκρεζής Χρήστος 

   Λέκκας Ανδρέας 

   Πέππας Παναγιώτης 

   Νικολάου Χρήστος 

   Ανυφαντής Κωνσταντίνος 

   Βλάχος Δημήτριος 

   Γιαμερέλος Γεώργιος 

   Βασιλάκος Παναγιώτης 

   Πάντος Ευάγγελος 

   Μίχα - Κολιαστάση Αικατερίνη 
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   Λάμπρου Δημήτριος 

   Μπόρσης Βασίλειος 

   Σωτήρχος Δημήτριος 

   Τσάδαρης Σωτήριος 

   Μπατζάκας Στυλιανός 

   Λίτσας Κωνσταντίνος 

   Ρούσσης Θωμάς 

   Βελτανιώτης Δημήτριος 

   Δέδες Κωνσταντίνος 

   Καραγιάννης Βασίλειος 

   Ζαχαριάς Ιωάννης 

   Γιασημάκης Γεώργιος 

   Αρμυριώτης Γεώργιος 

   Καλύβας Ευάγγελος 

   Βαρνάβα - Καραγιάννη Ελένη 

   Σιδέρης Φίλιππος 

   Τσάκωνας Ανδρέας 

   Κιούσης Δημήτριος 

   Μαργέτα Ελένη 

   Χασιώτης Μιχαήλ 

   Στεργίου Ιωάννα 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

   Δάβρης Γεώργιος 

   Λεμπούσης Ευάγγελος 

   Οικονόμου Γρηγόριος 

   Οικονόμου Βασίλειος 
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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκδοση απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου επί 

των προτάσεων της 

Συντονιστικής Επιτροπής 

Αγώνα κατά της διέλευσης του 

Αγωγού Φυσικού Αερίου από 

τα διοικητικά όρια της 

Δημοτικής Κοινότητας 

Καλάμου του Δήμου Ωρωπού. 

Το ανωτέρω θέμα θεωρείται 

κατεπείγον λόγω του ότι η 

ανάδοχος εταιρεία συνεχίζει τις 

εργασίες της θίγοντας τα 

ιδιοκτησιακά συμφέροντα των 

κατοίκων του Καλάμου. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δέχεται τα αιτήματα της 

Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, 

όπως αυτά κατατέθηκαν στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΣΕΛ.

9

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι ας καθίσουνε στις θέσεις 

τους. Να αρχίσουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα. Η αποψινή 

έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου οφείλεται στην απόφαση 

του Δημάρχου να αποδεχτεί σχετική αίτηση της Συντονιστικής Επιτροπής 

"Αγώνα κατά της διέλευσης του αγωγού φυσικού αερίου από τον Κάλαμο". 

Πρωτού αποφασίσει το Συμβούλιο για το κατεπείγον του θέματος θα 
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παρακαλέσω την Γραμματέα, την κα Βαρνάβα, να κάνει την ανάγνωση του 

καταλόγου των παρόντων.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ηλιάσκος Ευάγγελος. 

Απουσιάζει; .. Φοργιάρης Βασίλειος παρών. Παπαγιάννης Γεώργιος παρών. 

Γιαννάς Ιωάννης παρών. Μακρής Αθανάσιος παρών. Κοντογιάννη Αλέκα 

παρούσα. Τσεκρεζής Χρήστος παρών. Δάβρης Γεώργιος απών. Λεμπούσης 

Ευάγγελος απών. Λέκκας Ανδρέας παρών. Πέππας Παναγιώτης. Δεν άκουσα, 

έτσι; Νικολάου Χρήστος παρών. Ανυφαντής Κωνσταντίνος παρών. Βλάχος 

Δημήτριος παρών. Γιαμαρέλος Γεώργιος. Βασιλάκος Παναγιώτης παρών. Πάντος 

Ευάγγελος παρών. Μίχα - Κολιαστάση παρούσα. Λάμπρου Δημήτριος παρών. 

Μπόρσης Βασίλειος παρών. Σωτήρχος Δημήτριος απών. Τσάδαρος Σωτήριος 

παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ο κ.Ηλιάσκος προσήλθε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μισό λεπτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσάδαρης παρών. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι, ναι. Μπατζάκας Στυλιανός παρών. Οικονόμου Γρηγόριος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ.Πέππας προσήλθε. Παρών. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μάλιστα. Ναι, ναι. Οικονόμου Γρηγόριος απών. Λίτσας 

Κωνσταντίνος. Ρούσσης Θωμάς παρών. Βελτανιώτης Δημήτριος παρών. Δέδες 

Κωνσταντίνος παρών. Καραγιάννης Βασίλειος παρών. Ζαχαριάς Ιωάννης. 

Γιασημάκης Γεώργιος παρών. Καλύβας Ευάγγελος. Οικονόμου Βασίλειος. 

Βαρνάβα Ελένη παρούσα. Σιδέρης Φίλιππος παρών. Τσάκωνας Ανδρέας παρών. 

Κιούσης Δημήτριος παρών. Μαργέτα Ελένη παρούσα. Χασιώτης Μιχαήλ παρών. 

Στεργίου Ιωάννα. Παρών είναι και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Καλάμου, ο κ.Κιούσης. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κιούσης Κωνσταντίνος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι. Και ο Αντιπρόεδρος. Να το σημειώσουμε; 

..........: Αναφέραμε τον Πρόεδρο γιατί έχει ψήφο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εντάξει.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δεν πειράζει. Αυτό μπορεί να γραφτεί στα πρακτικά εκτός 

παρουσιών. 

ΘΕΜΑ 1ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων της Συντονιστικής 

Επιτροπής Αγώνα κατά της διέλευσης του Αγωγού Φυσικού Αερίου 

από τα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου του Δήμου 

Ωρωπού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το θέμα θεωρείται εξαιρετικής 

σημασίας και ζωτικού ενδιαφέροντος για τον Κάλαμο. Θίγονται όπως είναι 

γνωστό τα ιδιοκτησιακά συμφέροντα αρκετών κατοίκων του Καλάμου. Η 

εταιρεία αυτήν τη στιγμή εργάζεται στην περιοχή του Καλάμου παραβιάζοντας 

τα ιδιοκτησιακά τους συμφέροντα και κατόπιν της αίτησης της Συντονιστικής 

Επιτροπής "Αγώνα" κρίθηκε το θέμα κατεπείγον όπως προβλέπεται, αλλά θα 

πρέπει το Συμβούλιο μας τώρα να αποφασίσει για να εγκρίνει το κατεπείγον 
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του θέματος. Οι συνάδελφοι δια ανατάσεως των χειρών, ας ξεκινήσουμε από 

την συμπολίτευση.... Ορίστε; Παρακαλώ.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα γίνει εισήγηση αλλά νομίζω ότι μπορεί .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να κάνετε την εισήγηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χωρίς καμία καθυστέρηση, μόλις λάβαμε την αίτηση της 

Συντονιστικής Επιτροπής, συντασσόμενη με αυτήν εδώ και μεγάλο χρονικό 

διάστημα στους αγώνες τις για την προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων 

των ανθρώπων του Καλάμου, Παρασκευή μεσημέρι την πήραμε, δεν 

καθυστερήσαμε καθόλου, στο δυνατότερο χρονικό διάστημα συγκαλέσαμε γιατί 

μας το ζητάει και η Συντονιστική Επιτροπή το έκτακτο αυτό Δημοτικό 

Συμβούλιο για να ενισχύσουμε την φωνή της, για να ενώσουμε τις δυνάμεις 

μας μαζί με την Συντονιστική Επιτροπή για το μεγάλο θέμα της διέλευσης τους 

φυσικού αερίου. Η αίτηση της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η εξής, νομίζω 

πρέπει να την διαβάσω, αν μήπως κάποιος δεν την έχει, δεν γνωρίζει ακριβώς, 

οπότε θα αποφασίσει για το επείγον του θέματος.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το επείγον το περιγράφει και εδώ μέσα, ναι. Λέει γιατί είναι 

επείγον, εδώ.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τότε γιατί με διακόπτεις αμα συμφωνούμε;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα ήδη ζητήθηκε να τεκμηριωθεί το γεγονός ότι είναι επείγον. 

Κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων και μετά από απόφαση της Συντονιστικής 
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Επιτροπής η οποία ελήφθη την Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011 στην αίθουσα 

συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου, με την παρούσα μας σας 

ενημερώνουμε σχετικά με τις θέσεις και  προτάσεις της Επιτροπής για το θέμα 

της διέλευσης του αγωγού φυσικού αερίου από τον Κάλαμο Αττικής. Οι θέσεις 

και οι προτάσεις της Επιτροπής είναι οι παρακάτω: 1ο θέμα: Αλλαγή χάραξης 

προκειμένου να θιγούν οι λιγότερες κατά το δυνατόν ιδιοκτησίες, διερχόμενος 

από δασικές εκτάσεις για τις οποίες έχει ήδη εξασφαλίσει σχετική άδεια από τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες. 2ο θέμα: Λήψη Υπουργικής Απόφασης για την μείωση της 

έκτασης της ζώνης εργασίας σε 10 μ. εκατέρωθεν από .. του άξονα διέλευσης 

του αγωγού. 3ο θέμα: Τροποίηση ή έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης 

σχετικά με την αποζημίωση των θιγόμενων ιδιοκτησιών στο 100% της 

εμπορικής αξίας και σε περίπτωση που θίγεται η αρτιότητα του ακινήτου, 

αποζημίωση για το σύνολο της ιδιοκτησίας. Υστερα από τα παραπάνω, 

παρακαλούμε όπως συγκαλέσετε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, προκειμένου οι προτάσεις μας να αποτελέσουν δέσμευση και 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε η Δημοτική Αρχή με την 

συμπαράσταση της Συντονιστικής Επιτροπής και των κατοίκων του Καλάμου να 

δρομολογήσουν τις περαιτέρω ενέργειες προς εξασφάλιση των ιδιοκτησιακών 

συμφερόντων των θιγόμενων ιδιοκτητών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

συζήτηση των παραπάνων μεταξύ του Δήμου, της Επιτροπής και του .. Α.Ε. ως 

ειλημμένη πλέον απόφαση με την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής είναι η 

παύση των εργασιών επί ιδιοκτησιών της εδαφικής περιφέρειας της Δημοτικής 

Κοινότητας Καλάμου.  

 Είναι πράγματι επείγον το θέμα γιατί πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις 

μας με την Συντονιστική Επιτροπή σύντομα, να προλάβουμε να πάρουμε, να 

κερδίσουμε με την πίεση μας, μαζί όλοι, ό,τι μπορούμε περισσότερο και γι' 
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αυτό κάνουμε και το επείγον του θέματος, όπως μας το ζητάει και η 

Συντονιστική Επιτροπή.  

ΠΡΕΟΔΡΟΣ: Μπαίνουμε σε ψηφοφορία. Υπάρχει αντίρρηση;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το κατεπείγον, ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Φωνάξτε τα 

ονόματα καλύτερα.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ηλιάσκος Ευάγγελος.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι, ναι. 

.......: Αν υπάρχει κάποια αντίρρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει αντίρρηση; Κύριε Λίτσα; 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου)         

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα, εντάξει.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συνεχίζω επομένως. Ζητώ από τους συνάδελφους να ενώσουμε 

την φωνή μας και ομόφωνα να ταυτιστούμε στις απόψεις της Συντονιστικής 

Επιτροπής για να συνεχίσουμε τον αγώνα όλοι μαζί. Η εισήγηση μου είναι, ναι 

στο αίτημα, ναι στα αιτήματα της Συντονιστικής Επιτροπής και μαζί με την 

Συντονιστική Επιτροπή να διεκδικήσουμε όχι μόνο τα τρία αιτήματα που λέει 

αλλά και πολλά άλλα. Μαζί με την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, μαζί με 

την Συντονιστική Επιτροπή και τον Δήμαρχο να παλέψουμε να κερδίσουμε ό,τι 

μπορούμε για τον Κάλαμο και γενικότερα για το Δήμο μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τους συναδέλφους που θέλουν να τοποθετηθούν στο 

θέμα να δηλώσουν στο Προεδρείο. Ο κ.Λίτσας. Σημειώστε τα ονόματα. Η κα 

Στεργίου, ο κ.Χασιώτης. Αλλος συνάδελφος; Ο κ.Δέδες. Τον κ.Ηλιάσκο. Από 

την Συντονιστική Επιτροπή επιθυμεί κάποιος να τοποθετηθεί γύρω από το 

θέμα; Και η κα Βαρνάβα. Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο.  
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ΛΙΤΣΑΣ: Καλησπέρα σας. Πραγματικά πιστεύω ότι ενώ έχουνε γίνει τρεις 

συγκεντρώσεις, δύο σ' αυτόν εδώ τον χώρο με την Επιτροπή που ήμουν παρών 

και μια στον Κάλαμο, στο Δημαρχείο του Καλάμου, για το ίδιο ακριβώς θέμα 

θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αργά το σήμερα, ειδικά όταν έχουν ξεκινήσει οι 

εργασίες, έχουνε μπει μέσα στον Κάλαμο. Πάντως νομίζω ότι υπάρχει ακόμα και 

τώρα η δυνατότητα πραγματικά να πούμε όχι σ' αυτό που γίνεται αυτήν τη 

στιγμή στο συγκεκριμένο σημείο στον Κάλαμο. Δεν μπορεί κανένας να πει όχι σ' 

αυτά που λέει η Επιτροπή, απλώς είναι και δύο άλλα ζητήματα που θέλω να 

θέσω εγώ. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι πρώτα απ' όλα, πριν από τη ΔΕΣΦΑ είναι 

απέναντι το Υπουργείο, που έχει εγκρίνει κάτι συγκεκριμένο να γίνει στον 

Κάλαμο. Αρα, πρέπει να βγει μια Επιτροπή που πιστεύω να μην αποκλειστούμε 

σαν παράταξη, η οποία αύριο το πρωί θα διεκδικήσει την άμεση συνάντηση με 

το Υπουργείο γιατί από τα δύο θέματα, το δεύτερο και το τρίτο, έχουνε να 

κάνουνε με το Υπουργείο, όχι με τη ΔΕΣΦΑ. Για να μας πάρει στα σοβαρά το 

Υπουργείο, θα πρέπει να υπάρχει μια μαζική κινητοποίηση με μπροστάρη το 

Δήμο. Εχοντας εμπειρία από παρόμοιες περιπτώσεις θα είναι μπροστάρης ο 

Δήμος, μαζί του οι κάτοικοι όλου του Δήμου και εκεί θα πιέσουμε το Υπουργείο 

πρώτα απ' όλα, ότι πηγαίνει αντίθετα σε μια τοπική κοινωνία.  

 Συμφωνώ απόλυτα με όσα λέει η Επιτροπή. Θα ήθελα να δω την 

πρόταση του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής γιατί το ΚΕΑΛΑ εμένα δε με 

καλύπτει. Θα ήθελα συγκεκριμένα πράγματα, για να πάρουμε συγκεκριμένη 

απόφαση. Θα ήθελα δηλαδή την πρόταση, το ΚΕΑΛΑ προσωπικά δεν με 

καλύπτει. Η πρόταση η δική μας είναι, συμφωνούμε σ' αυτο που λέει η 

Επιτροπή, όπως επίσης να βγει μια Επιτροπή, όχι μόνο για να βγει, για να κάνει 

έργο πραγματικό και σε συνεργασία άμεσα πρώτα απ' όλα να γίνει μια πολύ 

δυνατή κινητοποίηση που θα σταματήσει το έργο. Γιατί χωρίς κινητοποίηση, με 

ευχολόγια το έργο δεν πρόκειται να σταματήσει. Μπροστά πρέπει να μπει ο 
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Δήμος, θα υποστηρίξουμε σαν συνδυασμός ό,τι πει το Δημοτικό Συμβούλιο και 

ομόφωνα να λειτουργήσουμε για το καλό της συγκεκριμένης περιοχής. Αλλά 

πιστεύω ότι το ΚΕΑΛΑ θα πρέπει να ερμηνευτεί. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Καλησπέρα σας και από εμένα. Εγώ λίγο δε θα χαϊδέψω αυτιά, 

γιατί όταν αυτή η ιστορία ξεκίνησε εδω και 1,5 χρόνο, η μόνη που αντέδρασε 

δυναμικά και είμαστε ενάντια όχι μόνο για τα κτήματα του Καλάμου γιατί εδώ 

το έχετε στενέψει το ζήτημα, λες και εδώ περα θίγεται μόνο ο Κάλαμος, ο 

Κάλαμος θίγεται γιατί περνάει από τα χωράφια και γι' αυτό υπάρχει το ζήτημα. 

Εδώ έχετε καταλάβει πόσο μεγάλη διαδρομή είναι αυτή του αγωγού; Είναι 72 

χλμ. η διαδρομή του αγωγού. Μα, η μόνη που αντέδρασε ήταν η Νομαρχία. 

Οταν η Νομαρχία ομόφωνα και με επανειλημμένα ψηφίσματα όλων των 

παρατάξεων είχαμε αποφασίσει να μη δεχτούμε αυτήν τη διαδρομή η οποία 

περνάει 14 χλμ. μέσα από το δρυμό της Πάρνηθας, που όταν προστατεύεται η 

Πάρνηθα με τα γνωστά Διατάγματα, για να μην τα αναφέρω και χάνω χρόνο, 

περνάει, ήταν η επιλογή της ΔΕΣΦΑ στην μεγαλύτερη διαδρομή και εδώ 

υπάρχει συγκεκριμένη επιλογή. Γιατί αυτή η διαδρομή, όπως επιλέχτηκε, έχει 

μεγάλο όφελος για τους εργολάβους και όλους αυτούς που θα βγάλουνε 

φράγκα απ' αυτήν την ιστορία και δε διαλέχτηκε μια διαδρομή η οποία ήταν 

πολύ μικρότερη, δηλαδή από το πως το λένε, το αντλιοστάσιο, δεν ξέρω πως 

λέγεται τέλος πάντων το κομμάτι αυτό τέλος πάντων που υπάρχει στην 

Σταμάτα, θα μπορούσε μέσω του Γραμματικού και του Σέση να φτάσει 

απέναντι στο Αλιβέρη, χωρίς να θίξει όλο αυτό το κομμάτι. Μιλάμε για μια 

τεράστια διαδρομή που δεν περνάει μόνο από τα κτήματα του Καλάμου, 

περνάει από τον Αυλώνα, περνάει από την Μαλακάσα, περνάει μέσα από το 

Αισθητικό Δάσος της Μαλακάσας και λυπάμαι που δεν το είπε ο Λίτσας, περνάει 

μέσα από αναδασωμένη περιοχή, αυτό το κομμάτι που περνάει στην Μαλακάσα 
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είναι αυτό που κάηκε τότε στην μεγάλη πυρκαγιά του '92, αυτό το υπέροχο 

δάσος που σήμερα ξαναγίνεται, σήμερα ξεπατώνεται.  

 Δεν είναι μόνο λοιπόν τα κτήματα του Καλάμου, είναι και το δάσος και 

θα περάσει και μέσα από την Μαυροσουβάλα που επίσης είναι ένα μεγάλο, ας 

πούμε περιβαλλοντικό, μεγάλο έτσι στολίδι για την περιοχή μας, το πρόβλημα 

λοιπόν πρώτο είναι το περιβαλλοντικό ζήτημα και μετά είναι τα ιδιοκτησιακά 

συμφέροντα του Καλάμου, κατά την άποψη μου. Δεν ξέρω αν σας αρέσει αυτή 

η άποψη μου αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα και πιστεύω ότι κακώς τόσο 

καιρό δεν αντιδράσαμε. Και βέβαια υπάρχουνε και συγκεκριμένες ευθύνες. Το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Αυλώνα αποφάσισε, ήταν το μόνο Συμβούλιο του 

Αυλώνα που είχε αποφασίσει ομόφωνα να περάσει ο αγωγός μέσα από την 

περιοχή του. Οι άλλοι εν πάση περιπτώσει ως έναν βαθμό είχαν αντιδράσει. 

Λοιπόν τώρα πράγματι είναι αργά, τώρα το έχουμε φάει στην μάπα, υπάρχει ο 

αγωγός και πάμε να περισώσουμε. Εγώ λοιπόν συμφωνώ με το ψήφισμα αυτό 

που λέμε, να μπορέσουμε έστω να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε και θα ήθελα να 

βάλω και ένα άλλο ζήτημα, το ζήτημα των αντισταθμιστικών οφελών. 

Προσέχτε, αυτός ο αγωγός περνάει, πάει στο Αλιβέρι και καλά κάνει και πάει 

γιατί προκειμένου να καίει ας πούμε κάρβουνο και λιθάνθρακα, τι καίγανε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μετά είχανε σκοπό να το κάνουνε λιθάνθρακα. Καλύτερα να καίει 

φυσικό αέριο και για το περιβάλλον και για μια σειρά άλλα ζητήματα, αλλά δεν 

δίνει φυσικό αέριο στην περιοχή μας. Λοιπόν, να βάλουμε ένα ζήτημα να 

υπάρξει τουλάχιστον αντισταθμιστικό όφελος που θα αφορά το να δοθεί 

φυσικό αέριο στην περιοχή μας. Να βρει τρόπο το Υπουργείο εν πάση 

περιπτώσει να δώσει φυσικό αέριο στην περιοχή μας και ίσως και στην Εύβοια, 

αν και εκείνοι προβάλλουνε ανάλογο αίτημα γιατί απ' ότι ξέρετε δεν υπάρχει 

τέτοια πρόβλεψη. Εμείς είχαμε κάνει και επαφή με τον Μανιάτη σαν 
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Νομαρχιακό Συμβούλιο τότε και εν πάση περιπτώσει δεν πιστεύουμε ότι θα 

αλλάξουνε πολλά πράγματα. Τουλάχιστον ό,τι μπορούμε να περισσώσουμε. 

Συμφωνώ βέβαια έτσι για το ψήφισμα αλλά θα ήθελα να είναι πολύ πιο αιχμηρό 

και πολύ πιο συγκεκριμένο. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οταν μιλάμε για ένα τόσο μεγάλο και τόσο σημαντικό 

περιβαλλοντολογικό ζήτημα, ένα ζήτημα το οποίο θίγει αυτήν τη στιγμή 

οποιουσδήποτε εργαζομένους μικρομεσαίους στην περιοχή του Καλάμου και 

στην ευρύτερη περιοχή, πρέπει να καταλαβαίνουμε πρώτα και κύρια με ποιους 

έχουμε να τα βάλουμε και τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην σύγκρουση που 

θα δημιουργηθεί από εδώ και πέρα. Αυτήν τη στιγμή και με παράρτημα την 

περιοχή μας, η χώρα μας ιδιωτικοποιεί, απελευθερώνει οτιδήποτε έχει σχέση με 

την ενέργεια. Τα δίνει μπιρ παρά σε ιδιώτες. Αυτήν τη στιγμή έχει ξεκινήσει από 

τη ΔΕΣΦΑ η οποία έχει αποκοπεί πλέον από τη ΔΕΠΑ, έχει γίνει ξεχωριστεί 

εταιρεία, έτσι ώστε να μπορούνε αύριο και μεθαύριο οι ιδιώτες να μπαίνουνε 

σαν μέτοχοι της εταιρείας και να εκμεταλλεύονται σαν μονοπώλια πλέον την 

διαχείριση του φυσικού αερίου, το πρόβλημα .. εννοώ στην διαχείριση της 

ενέργειας. Εδώ πέρα, όταν λέμε ότι θα ξεκινήσουμε έναν αγώνα, πρέπει να 

ξέρουμε ότι δε φτάνει να χτυπάμε την πόρτα του Υπουργείου, αυτήν τη στιγμή 

όπως είπε και η κα Στεργίου, δύο φορές το Νομαρχιακό Συμβούλιο κατήγγειλε 

και ζήτησε την παύση των εργασιών και όπως γνωρίζετε σύλλογοι, φορείς, 

Δημοτικά Συμβούλια πήραν αποφάσεις γι' αυτό το θέμα, χωρίς φυσικά και 

έχουν ευθύνη να ξεσηκώσουν τον κόσμο γιατί πρέπει ο κόσμος να ξεσηκωθεί, 

χωρίς .. κουβεντιάζοντας το φυσικά σε γραφεία και για την ουσία του 

προβλήματος δεν μπορεί, δεν μπορεί το ζήτημα αυτό, το πρόβλημα αυτό, να 

περιορίζεται στα κλειστά γραφεία και των Υπουργείων και των Δημοτικών 

Συμβουλίων.  
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 Δυό ακόμα πράγματα θέλω να πω, να μην σας κουράσω. Σήμερα αυτοί 

οι οποίοι δημιουργούνε το πρόβλημα και καταστρέφουνε χιλιόμετρα δάσους, 

τον τελευταίο πνέυμονα μέσα στην Πάρνηθα, σήμερα αυτοί οι οποίοι το δάσος 

το οποίο είναι πλούτος ζωής για τους κατοίκους της περιοχής το 

εκμεταλλεύονται για τα κέρδη των επιχειρηματιών, είναι αυτοί που 

ευαγγελίζονται, που μας λένε σήμερα, σε μας εδώ στην περιοχή, ότι η πράσινη 

ανάπτυξη θα φέρει και κερδοφορία και για τους μικρομεσαίους και αν θέλετε 

ευημερία για όλο τον λαό της περιοχής. Εδώ πέρα πρέπει να είναι ξεκάθαρο για 

όλους μας που μας κοροϊδεύουνε, πρέπει να είναι ξεκάθαρο για όλους μας ότι 

από τη στιγμή που θα σηκώσουμε το θέμα ψηλά θα τα βάλουμε με εταιρείες 

και συμφέροντα  και όχι με το Υπουργείο, το Υπουργείο αυτήν τη στιγμή είναι 

όργανο εκτελεστικό, το οποίο εκτελεί αποφάσεις οι οποίες δεν έρχονται μέσα 

από το Υπουργείο, από αλλού έρχονται, ένα εκτελεστικό όργανο όμως που έχει 

συμφωνήσει μ' αυτά που γίνονται και πλέον ο καθένας από μας να αναλάβει τις 

ευθύνες του γι' αυτό το οποίο έρχεται. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά και 

συμφωνούμε με τα αιτήματα των κατοίκων. Θέλουμε βεβαίως η χάραξη να 

είναι εικόνα του κοινωνικού καλού του κόσμου, η χάραξη του δρόμου του 

φυσικού αερίου και όχι φυσικά των συμφερόντων και του κόστους αν θέλετε 

της εταιρείας. Φυσικά οι αποφάσεις παίρνονται από την εταιρεία, με συνήγορο 

το κρατος και έτσι φαίνεται ότι προχωράνε.  Κάτι τελευταίο για την 

ενημέρωση όλων εδώ πέρα θα ήθελα να πω, 13.1.2011 η Διυπουργική 

Επιτροπή, για να ξέρουμε με ποιους έχουμε να τα βάλουμε, όρισε ως 

Σύμβουλους και εκπρόσωπους για το ξεπούλημα της ΔΕΣΦΑ σε ιδιώτες, την 

Τράπεζα την ALPHA BANK, την ROTHSCHILD που είναι γερμανική εταιρεία 

πολυεθνική, πολυεθνικός όμιλος επιχειρηματικός και όρισε και την UBS. Αυτοί 

οι κύριοι σήμερα ξεπουλάνε, μαζί μ' αυτούς ξεπουλάνε σήμερα, καταστρέφουνε 

το φυσικό κάλλος και πουλάνε οτιδήποτε έχει απομείνει στο ενεργειακό κομμάτι 

στα χέρια του κράτους. Ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ.Δέδες.  

ΔΕΔΕΣ: Καλησπέρα σας. Το θέμα του αερίου για την περιοχή του Καλάμου 

κυρίως πάει αρκετά πίσω, ξεκινώντας από το 2007. Η προηγούμενη Διοίκηση 

στον Κάλαμο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, το θέμα δεν ήθελε ποτέ να το 

αντιμετωπίσει. Εχουμε φτάσει σήμερα σε μια κατάσταση η οποία πολύ φοβάμαι 

ότι είναι μη αναστρέψιμη. Θα πω το εξής, σε μια συνάντηση που είχαμε πριν 

από 20 μέρες στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας του Καλάμου, είχα 

ζητήσει από τον Αντιδήμαρχο του Καλάμου, τον κ.Βλάχο, να μεταφέρει στον 

κ.Δήμαρχο το αίτημα μας για να γίνει άμεσα ένα Δημοτικό Συμβούλιο με την 

έννοια του κατεπείγοντος για να συζητήσουμε όλα αυτά που συζητάμε απόψε 

και θα ήθελα να ξέρω γιατί όλη αυτή η καθυστέρηση των 20 ημερών. Και το 

λέω αυτό γιατί 1) η εταιρεία, η κατασκευάστρια εταιρεία κατά δήλωση της, την 

Παρασκευή, αν όχι την Παρασκευή, έως και την Δευτέρα, θα έχει τελειώσει με 

την περιοχή του Καλάμου και 2) θα πρέπει κάποια στιγμή κάποιος να 

αναλαμβάνει τις ευθύνες των όσων λέει και απευθύνομαι προσωπικά σ' αυτό 

που λέω στον κ.Δήμαρχο. Κάναμε συναντήσεις επί συναντήσεων άνευ ουσίας. 

Προσπαθούμε εδώ και 20 μέρες να δούμε ποια είναι η θέση του επίσημου νέου 

"Καλλικρατικού" Δήμου Ωρωπού. Αναρωτιώνται όλοι, σ' αυτές τις 

κινητοποιήσεις που ήμασταν γύρω στα 10 με 15 άτομα τώρα τελευταία και 

καταφέραμε με   παντοίους τρόπους μια μέρα να τους πάμε στην Αστυνομία, 

έστω και για 3 ώρες, αναρωτιέμαι και λέω, γιατί δεν έρχεται ο κόσμος σ' αυτές 

τις κινητοποιήσεις. Ψάχνοντας λοιπόν βρήκα στον Κάλαμο ότι οι ιδιοκτήτες 

απογοητευμένοι από την προηγούμενη Διοίκηση αλλά και απογοητευμένοι από 

την σημερινή Διοίκηση απαξιώνουν όλες αυτές τις κινητοποιήσεις και 

προσπαθούνε μόνοι τους να βρούνε μια άκρη.  

 Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ αργά. Δεν ξέρω τι μπορούμε να 

καταφέρουμε και τα λέω αυτά γιατί μ' αρέσει να τα λέω έξω από τα δόντια και 
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τα λέω αυτά γιατί δε θέλω να κοροϊδεύω και να δίνω ψεύτικες ελπίδες σε 

κανέναν. Αυτό που περιμένω απόψε να ακούσω εδώ είναι την επίσημη θέση 

της Δημοτικής Αρχής. Οσον αφορά, να απαντήσω τελειώνοντας στην κα 

Στεργίου, είναι ότι το δάσος προστατεύεται από το Δασαρχείο. Οσον αφορά 

την πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής συντάσσομαι αλλά επιμένω σ' αυτό 

που θα πω, ότι περιμένω την επίσημη θέση του Δήμου. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενημερώνω ότι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 

προσήλθαν οι κύριοι Γιαμαρέλος Γεώργιος και Σωτήρχος Δημήτριος. Ο 

κ.Ηλιάσκος Ευάγγελος έχει το λόγο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από λάθος δεν έχει καταγραφεί το όνομα σας. Ορίστε 

κ.Γιασημάκη.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι έχουμε; Κατάληψη τώρα εδώ πέρα; Εγώ νόμιζα ότι .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρούσση, παρακαλώ να περάσετε στη θέση σας.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εχετε ορίσει θέσεις κ.Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγιναν στην 1η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι 

τοποθετήσεις των συναδέλφων ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που 

κατέλαβαν στις εκλογές.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ναι. Δηλαδή μετά από τον συνδυασμό "ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" ποιος συνεχίζει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι πρακτικό καθαρά το θέμα. Μένουν δύο τελευταίες θέσεις, 

οπότε ο συνδυασμός του κ.Γιασημάκη δεν μπορεί να έχει δύο μέλη του δεξιά 
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κάτω και το ένα μέλος εδώ. Νομίζω ότι πρακτικά πρέπει οι συνάδελφοι να 

μπορούν να συνενοούνται και να έχουνε τις θέσεις τους μέσα στο Συμβούλιο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν επειδή το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι πολύ 

σημαντικό.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάρα πολύ σημαντικό. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: .. ας παρακάμψουμε τη διαφωνία μας αυτή και να 

προχωρήσουμε στο θέμα. Λοιπόν, εμείς σαν παράταξη συμφωνούμε με τις 

προτάσεις που κάνει η Συντονιστική Επιτροπή. Θα ήθελα όμως να σταθώ σε 

ένα σημείο, ότι με ψηφίσματα και με κάποιες χλιαρές διαμαρτυρίες δεν 

πρόκειται να πετύχουμε τίποτα. Ηδη είναι αργά, ήδη έχει μείνει ένα πολύ μικρό 

κομμάτι του έργου να εκτελεστεί. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ δυναμικές 

κινητοποιήσεις με μπροστάρη το Δήμο, το Δήμαρχο και όλο το Δημοτικό 

Συμβούλιο, ακόμα και να κλείσουμε δρόμους ή να προχωρήσουμε σε ακόμα πιο 

σημαντικές κινητοποιήσεις. Δεν αρκούν τα ψηφίσματα, πρέπει να 

προχωρήσουμε σε κάτι διαφορετικό και θα συμφωνήσω και με την κα Στεργίου 

η οποία ανέφερε πριν, ότι πριν φτάσει στον Κάλαμο είχανε καταστρέψει δάσος 

χωρίς να τους εμποδίσει κανείς και ίσως θα πρέπει να τα ξαναδούμε συνολικά 

αυτά. Να ξαναβάλουμε την εταιρεία να συζητήσει και ο μόνος τρόπος για να 

συζητήσει η εταιρεία είναι να σταματήσουμε το έργο και αυτό γίνεται μόνο με 

έναν τρόπο και τον ξέρουμε όλοι μας. Ευχαριστώ.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Ηλιάσκος.

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Καλησπέρα και από μένα. Κατ' αρχήν θα ήθελα να πω δύο, τρία 

πράγματα όσον αφορά την συμμετοχή και την προσπάθεια του Δήμου σ' αυτό 

το σύντομο χρονικό διάστημα των 20 ημερών. Είναι πραγματικά υπερβολή, για 

να μην το χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς, να ζητάμε ευθύνες και θέσεις άμεσες 

από μια Δημοτική Αρχή η οποία ανέλαβε πριν από 20 ημέρες, έχει να 
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διαχειριστεί 9 πρώην Δήμους και Κοινότητες. Δε θα κάτσω να μπω σε 

λεπτομέρειες, όσοι έρχονται στο Δήμο καθημερινά ξέρουνε πραγματικά τι 

συμβαίνει. Το θεωρώ τουλάχιστον επιπόλαιο να χρεώνονται ευθύνες στην 

παρούσα φάση, φυσικά για ένα παρα πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα. Οπως 

ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές είναι πράγματα τα οποία πραγματικά 

θα έπρεπε οι πρώην Δήμοι και οι Κοινότητες να έχουνε πάρει πολύ σοβαρές και 

δυνατές θέσεις για το θέμα αυτό. Συμφωνώ απόλυτα με την Αννα την 

Στεργίου, το θέμα είναι πρώτα απ' όλα περιβαλλοντολογικό, είναι μεγάλη 

καταστροφή που έρχεται στον τόπο και από εκεί και πέρα έρχεται και το 

ιδιωτικό, το ιδιοκτησιακό, το οποίο θίγει τον καθέναν από μας. Εμείς, εγώ μιλάω 

πάντα με το εμείς σαν Δημοτική Αρχή και προσωπικά και εγώ έχω μιλήσει με τα 

παιδιά, με τους ανθρώπους της Συντονιστικής, έχουμε ήδη κάνει κάποιες 

ενέργειες, μικρές έστω σ' αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι είναι 

σημαντικές, υπάρχει μια άριστη συνεργασία και ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια 

πράγματα. Να μην κουράσω, δε θέλω να τα αναφέρω. Σήμερα ερχόμαστε να 

πάρουμε μια απόφαση η οποία είναι μια απόφαση που ήρθε μετά από την 

πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής η οποία χειρίζεται πολύ περισσότερο 

χρονικό διάστημα το θέμα. Είναι συγκεκριμένα τα αιτήματα, θα μπορούσαμε να 

προσθέσουμε με προτάσεις μας ο καθένας θέματα σ' αυτήν την εισήγηση και 

να πάρουμε την απόφαση. Δεν είναι στιγμές για να μαλώνουμε κανένα, τα 

πράγματα είναι συγεκριμένα και μπορούμε συγκεκριμένα να βάζουμε ο καθένας 

τις θέσεις μας, να τις θέτουμε και να αποφασίζουμε.  

 Αντιμετωπίζουμε ένα θέμα, ένα γεγονός, μια κατάσταση η οποία είναι 

δεδομένη, έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις, έχουνε παρθεί αποφάσεις, υπάρχουν 

υποχρεώσεις. Ενα παράδειγμα θα σας φέρω, το Δασαρχείο έχει αποφασίσει και 

έχει δώσει αδειοδοτήσεις για να περάσει ένας αγωγός από αναδασωτέες 

διακατεχόμενες ή συγκεκριμένης ιδιοκτήσιας περιοχές. Η δεξαμενή της 
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ύδρευσης, του μεγάλου έργου της ύδρευσης ακόμα δεν έχει πάρει την έγκριση. 

Για ποιες διαδικασίες μιλάμε; Τα ξέρετε αυτά, για να ζητάμε και ευθύνες; Είναι 

πολύ σοβαρά τα πράγματα και θα πρέπει όλοι μας να ξέρουμε τι συμβαίνει στον 

τόπο μας πριν ακόμα μιλάμε. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν ξέρω αν άκουσες τι είπανε Γιώργο μου, με συγχωρείς πολύ. 

Ακουσες για ευθύνες 20 ημερών. Λοιπόν, δε διαφωνεί κανένας με τις εισηγήσεις 

της Συντονιστικής Επιτροπής, είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Ο καθένας μας είναι 

εδώ για να προτείνει κάτι ακόμα σ' αυτά τα τρία, δύο ή ένα ή δεκαπέντε. Το 

θέμα είναι να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Φυσικά και ο Δήμος θα είναι 

μπροστάρης. Αν ο Δήμος δεν είναι μπροστάρης σε οποιοδήποτε μεγάλο θέμα 

της περιοχής, τότε κάτι συμβαίνει λάθος. Και φυσικά θα είμαστε μπροστά. Αυτό 

είναι η θέση μας και αυτή πρέπει να είναι θέση του Δημάρχου και εμάς, ημών 

και του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Βαρνάβα έχει το λόγο. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Καλησπέρα σας. Εγώ θα μιλήσω εκ μέρους του κ.Οικονόμου του 

Βασίλη γιατί απουσιάζει σήμερα παραβρισκόμενος στη Βουλή και εκ μέρους 

βεβαια της Δημοτικής Συνεννόησης για τον Ωρωπό. Σχετικά με το συγκεκριμένο 

θέμα που αφορά τον αγωγό του φυσικού αερίου, πρέπει να πούμε ότι είμαστε 

θετικοί ως προς το ψήφισμα των κατοίκων, συμφωνούμε απόλυτα και είναι 

εξάλλου γνωστό ότι η έγκριση της χάραξης του συγκεκριμένου αγωγού, ενώ 

υπήρχαν και άλλες εναλλακτικές προτάσεις οι οποίες μάλιστα όπως αναφέρατε 

ήταν σε μικρότερο μήκος αγωγού, μάλιστα κατά 40 χλμ. απ' αυτήν που 

εκτελείται σήμερα. Προτιμήθηκε ο συγκεκριμένος αγωγός ο οποίος και αυξάνει 

το κόστος κατασκευής και από την άλλη πρέπει να πούμε ότι θίγει ιδιοκτησίες 

εκατέρωθεν του αγωγού, με αποτέλεσμα και την αδρανοποίηση της γύρω 

περιοχής και την επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος. Σε μια περιοχή που 
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ήδη έχει επιβαρυνθεί όπως είπατε με πυρκαγιές, συνάδελφοι, είτε με άλλους 

τρόπους. Λοιπόν, επιπλέον πρόκειται για έναν τροφοδοτικό όπως είπαμε αγωγό 

υψηλής πίεσης και επομένως ένα έργο μη ανταποδοτικό για την περιοχή μας, 

την οποία διατρέχει, αφού τουλάχιστον αρχικά δεν μπορεί να την 

τροφοδοτήσει με αέριο. Γι' αυτούς τους λόγους και εμείς ψηφίζουμε τις 

προτάσεις των κατοίκων του Καλάμου και ζητάμε να αγωνιστούμε μαζί όλοι για 

την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για καθεστώς των ιδιοκτησιών που 

θίγονται. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Βαρνάβα. Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ. Πολύ καλά τα είπαν όλοι οι συνάδελφοι. Ενα 

ερώτημα που πιθανώς να θέλει απάντηση απ' όλα αυτά που άκουσα είναι η 

επίσημη θέση του Δήμου μας και ιδιαίτερα από τον Κώστα τον Δέδε. Ο Κώστας 

ο Δέδες ήτανε σε όλες τις ημέρες αυτές μαζί με την Συντονιστική Επιτροπή και 

μαζί μου. Δεν υπήρχε ώρα, δεν υπήρχε λεπτό που δεν σήκωσα το τηλέφωνο, 

δεν υπήρχε συνάντηση που μου ζητήθηκε να μην κάνουμε και μαζί 

προσπαθούσαμε να συντονίσουμε τον αγώνα κατά αυτής της εταιρείας. Μαζί 

ήμασταν όλες τις ημέρες και η θέση του Δήμου ήτανε, παιδιά, πάμε μαζί, 

επειδή έχετε μια εμπειρία, κουβαλάτε 1,5 χρόνο αγώνων που τη σεβόμαστε, 

πάμε μαζί, αποφασίζουμε μαζί και συνεχίζουμε. Την περασμένη βδομάδα 

δηλαδή αποφασίσανε να κάνει κινητοποίση. Κινητοποίηση. Δεν είπαμε όχι. Ναι 

στην κινητοποίηση. Αυτή είναι η θέση μας, μαζί με την Συντονιστική Ομάδα να 

συνεργαστούμε για να κερδίσουμε το καλύτερο. Δεν είναι ξεχωριστοί ο Δήμος 

και ο ένας από εδώ και από εκεί, να διαχωρίζουμε απόψεις και πορείες. Γι' αυτό 

είμαστε σήμερα μαζί, αμέσως μόλις μας ζητήσατε κάτι, για τον λόγο αυτό να 

συντονιστούμε και να χαράξουμε μια κοινή πορεία. Σήμερα κιόλας σας καλώ να 

καθίσετε αργότερα μέχρι το βράδι, ξέρετε ότι κάθισα πάρα πολλές ώρες μαζί 

σας, ό,τι χρειάστηκε σας το παρείχα όσον αφορά το χρόνο τουλάχιστον της 
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συζήτησης, για να καταλήξουμε κάπου. Επομένως, η θέση μας είναι όλοι μαζί 

και όχι ξεχωριστές θέσεις ο καθένας. Γι' αυτό είμαστε εδώ και σήμερα.  

 Τα υπόλοιπα όλα που είπε κανείς είναι σωστά, δυστυχώς είναι αργά. Ωρα 

με την ώρα χάνουμε την διαπραγματευτική μας ισχύ μ' αυτές τις εταιρείες, είναι 

ψυχρές εταιρείες, δυστυχώς, όταν βλέπουνε ότι μπορεί να κερδίσουνε κάτι, θα 

το κερδίσουνε. Θα το διεκδικήσουνε να το κερδίσουνε με τον έναν ή με τον 

άλλον τρόπο. Γι' αυτό από σήμερα ενισχύεται ο αγώνας μας με την ομόφωνη 

απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε. Να είστε καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα δευτερολογήσετε κ.Λίτσα; 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ μίλησα για συγκεκριμένες προτάσεις. Να απαντήσω πρώτα σε 

κάτι άλλο, ότι είναι αυτονόητο ότι από τον Αυλώνα για να πας προς τον Κάλαμο 

πρέπει να περάσεις από την Μαλακάσα. Πέρασε σε ένα σημείο που δε θίγει 

ιδιοκτησίες. Αν πέρναγε μέσα στην πλατεία του χωριού ή κοντά στα σπίτια των 

ανθρώπων θα είχαμε άλλα προβλήματα.  Δε συμφωνήσαμε ποτέ να περάσει ο 

αγωγός και επίσης θέλω να πω για την ανταποδοτικότητα, όταν στη Νομαρχία 

έγινε συγκέντρωση μας είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει παροχή για τις περιοχές 

μας. Αυτό ζητήσαμε τότε όλοι οι Πρόεδροι όσοι ήμασταν στη Νομαρχία. 

Λοιπόν, ο κ.Δέδες είπε κάτι πάρα πολύ ξεκάθαρα, ότι από την πρώτη 

συγκέντρωση στον Κάλαμο μέχρι σήμερα ήταν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Η 

μόνη διαφορά ήταν ότι η εταιρεία δεν είχε μπει μέσα στον Κάλαμο να δουλέψει. 

Αρα, το ίδιο πράγμα θα μπορούσε να είχε γίνει άμεσα, δεν υπήρχε κάποια 

καινούργια πρόταση, κάτι διαφορετικό. Πρόταση συγκεκριμένη. Δε θα 

μιλήσουμε για ευχολόγια και για τα θέματα που μπορεί να κερδίσουμε ή όχι ή 

για τροποποιήσεις από το Υπουργείο σχετικά με τα πόσα μέτρα θα έχει ο 

αγωγός μακριά ή πιο κοντά. Αμεση κινητοποίηση αύριο το πρωί. Οταν λέμε 

μπροστάρη το Δήμο εννοώ ότι πρέπει να είναι εκεί τα μηχανήματα του Δήμου 

και αν είναι δυνατόν και δεν καταλαβαίνει η εταιρεία ότι πρέπει να σταματήσει, 
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ο Δήμος μπορεί με την άδεια του ιδιοκτήτη να αρχίσει να μπαζώνει τα χαντάκια. 

Το μηχάνημα του Δήμου δεν μπορεί να πάει Αυτόφορο. Αν ο Υπουργός δεν 

μπορεί να έρθει ή ο Γενικός Γραμματέας, η Επιτροπή να πάει στο Υπουργείο, να 

του δώσει την κατάσταση ότι ο Δήμος δε θα επιτρέψει να συνεχιστεί το έργο 

και το ΚΕΑΛΑ στα ανταποδοτικά θα ήθελα να είναι ξεκάθαρο και η πρόταση η 

δική μου είναι ότι μιλάμε με το Υπουργείο, με το ελληνικό δημόσιο, όχι με την 

εταιρεία. Η εταιρεία το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να χρυσώσει το χάπι με 

οποιεσδήποτε μεθόδους μπορεί η ίδια να έχει στο μυαλό της. Εμείς θα 

μιλήσουμε, η πρόταση η δική μου είναι ότι μιλάμε με το Υπουργείο και θα 

ήθελα στο ψήφισμα να μπει ότι αύριο το πρωί κινητοποίηση που ξεκινάει από 

το Δήμο. Τα μηχανήματα του Δήμου εκεί, όλοι εμείς εκεί, ζητάμε από τον 

κόσμο να συμπαρασταθεί και δεν αφήνουμε την εταιρεία να συνεχίσει αυτό 

που κάνει. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Παρακαλώ.     

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Με συγχωρείτε που ζήτησα το λόγο αλλά επειδή προέκυψε 

ένα θέμα σχετικά με τις τοποθετήσεις των συναδέλφων. Εδώ παρουσιάστηκε 

το θέμα του περιβάλλοντος. Στο περιβάλλον όλοι είμαστε ευαίσθητοι αλλά 

ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε εκτελέσει έργα που έχει παρεμβάσεις σαν 

προηγουμένες Δημοτικές Αρχές, που έχει παρεμβάσεις στο δάσος, ότι υπάρχει 

μια διαδικασία σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο. Δηλαδή, εμείς εδώ μην 

το πηγαίνουμε αλλού. Δηλαδή, η εταιρεία αυτή για να παρει την άδεια να 

περάσει μέσα στο δάσος έχουν γίνει κάποιες προμελέτες περιβαλλοντολογικές, 

εγκρίθηκαν από τη Νομαρχία, έγινε οριστική περιβαλλοντολογική μελέτη η 

οποία εγκρίθηκε και αυτή, έγινε νόμος του κράτους και μετά έγινε οποιαδήποτε 

παρέμβαση. Εμάς σήμερα μας αφορά το θέμα των ιδιοκτησιών του Καλάμου 
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και γνώμη μου είναι και πρόταση μου είναι να σταθούμε σ' αυτό. Σε ότι αφορά 

σ' αυτό που είπε ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Λιάσκος για την δεξαμενή του 

Ωρωπού, εάν έχουνε γίνει αυτές οι διαδικασίες επειδή είναι και χρονοβόρες, 

καλό είναι να τις ξεκινήσουμε άμεσα Βαγγέλη, να κάνουμε τις προμελέτες τις 

περιβαλλοντολογικές, τις οριστικές μελέτες, για να ολοκληρώσουμε το έργο. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή κατά βάση το θέμα, εντάξει, έγινε μια παράβαση εδώ του 

καταλόγου των ομιλητών και του κανονισμού, αφορά την κα Στεργίου. Κυρία 

Στεργίου, έχετε το λόγο και επειδή ζήτησε και ο συνάδελφος, ο κ.Τσάκωνας 

εκμεταλλευόμενος την παρέμβαση του κ.Βελτανιώτη, θα σας δοθεί ο λόγος 

κ.Τσάκωνα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Επειδή εγώ κάνω δευτερολογία, ας μιλήσει ο κ.Τσάκωνας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κύριε Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, μια παρατήρηση μόνο ως προς το θέμα 

της Νομαρχίας που ανέφερε ο φίλος ο Μίμης ο Βελτανιώτης. Η Δ/νση 

Περιβάλλοντος της Νομαρχίας ήτανε αρνητική ως προς την διέλευση του 

αγωγού και παρακάμφθηκε μέσω Υπουργείου η Νομαρχία. Η Νομαρχία έκανε 

πράξη αυτό που είπε η κα Στεργίου, ομόφωνα με 3 ψηφίσματα και με την 

απόφαση της να μην περάσει, να μην διελεύσει ο αγωγός από την Βόρεια 

Αττική, τότε Βόρεια Αττική, σήμερα όρια του νέου Δήμου. Τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα. Κύρια Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα επίσης .. ναι, αυτό ήθελα επίσης να 

προσθέσω και εγώ, ότι δεν είναι έγκριση από την Νομαρχία και κοιτάξτε, όταν 

λέτε ότι έχει πάρει, γιατί το αναφέρατε κάποιοι συνάδελφοι για το θέμα της 

άδειας του Δασαρχείου, το Δασαρχείο ενεργεί κατ' εντολή και το γνωρίζετε 

πολύ καλά όλοι σας. Εδώ όταν πήγαμε να σταματήσουμε τα διόδια της 
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Μαλακάσας που κόβανε τα δέντρα, μας είπαν και μας δείξανε και την έγκριση 

του Δασαρχείου και τα βγάλαμε όλα παράνομα και το γνωρίζετε πολύ καλά και 

υπάρχουν και οριστικές αποφάσεις κατεδάφισης γι' αυτά. Λοιπόν, δε μένουμε 

στο ότι το Δασαρχείο έδωσε την άδεια. Για μας είναι ένα έργο το οποίο περνάει 

με το έτσι θέλω σ' αυτήν την περιοχή μας, δημιουργεί ένα πολύ σοβαρό 

περιβαλλοντικό πρόβλημα, χωρίζει την περιοχή μας στα δύο, αυτά τα 10 μ. που 

λέτε εσείς, δε γίνονται γιατί όταν μας είχανε εξηγήσει το έργο, τα 16 μ. που 

λένε είναι για λόγους ασφαλείας. Φανταστείτε περνάει ένας αγωγός φυσικού 

αερίου και υψηλής πίεσης που σημαίνει ότι έχει έναν ιδιαίτερο κίνδυνο. Αυτή 

λοιπόν η ζώνη δεν μπορεί να μειωθεί. Σας το λέω, τουλάχιστον τεχνικά έτσι μας 

το είπανε, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, πιστεύω ότι έτσι είναι. Από εκεί και πέρα, 

το ζήτημα είναι ότι εμείς αυτήν τη στιγμή, κατά την άποψη μου, πρέπει να 

κινηθούμε με κάποιους τρόπους, πέρα από το αγωνιστικό μέρος που μπορεί να 

είναι αυτό που ειπώθηκε και συμφωνούμε απόλυτα, αλλά να δούμε και το 

νομικό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ξανακάνουμε ασφαλιστικά μέτρα αυτή τη 

στιγμή να σταματήσει αυτό το έργο; Γιατί δεν έχουν δοθεί οι αποζημιώσεις, 

γιατί δεν έχει προχωρήσει η απαλλοτρίωση των έργων και εν πάση περιπτώσει 

θα συμφωνήσω και μ' αυτό που είπε ο προηγούμενος συνάδελφος, ο 

κ.Χασιώτης, ότι όταν θα φτάσει αυτός ο αγωγός του φυσικού αερίου στο 

Αλιβέρι την εκμετάλλευση του εργοστασίου του Αλιβερίου θα την έχουν οι 

ιδιώτες. Θα καταστραφεί μια περιοχή πολλών χιλιομέτρων και πολλών 

τετραγωνικών μέτρων και μεγάλης έκτασης, άμα το δεις σε τ. μ. πόση είναι 

αυτή η έκταση, για να εξυπηρετήσουμε συμφέροντα ιδιωτικών εταιρειών που 

θα εκμεταλλεύονται την ενέργεια; Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Πρέπει να 

αντιδράσουμε και πρέπει να αντιδράσουμε δυναμικά σταματώντας το και 

ζητώντας και από τα σημεία που περνάει αποκατάσταση, αποκατάσταση αυτού 

του κομματίου. Και από εκεί και περα βέβαια όσο μπορούμε να κερδίσουμε 

χρόνο κάνοντας ασφαλιστικά μέτρα για να σταματήσει το εργο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. Κύριε Χασιώτη θα δευτερολογήσετε; 

Κύριε Χασιώτη.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάτη; Κύριε Λιάσκο; Οπότε καλούνται οι συνάδελφοι 

να αποφασίσουν την έγκριση των προτάσεων της Επιτροπής ή όχι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρόταση σας κ.Λίτσα μπορείτε να την υποβάλλετε σε επόμενο 

Συμβούλιο να συζητηθεί. Δεν συμπεριλαμβάνεται τώρα. Η πρόταση σας είναι 

εκτός ημερήσιας διάταξης. Ψηφίζουμε την πρόταση της Επιτροπής και σε .. η 

επίσκεψη στον Υπουργό και οι κινητοποιήσεις μπορεί να είναι θέμα επόμενου 

Συμβουλίου.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν στην πρόταση μου πάνω είναι ομόφωνη η 

απόφαση, μπορεί να αποφασιστεί σήμερα ότι αύριο το πρωί υπάρχει 

κινητοποίηση και με ανθρώπους από το Δήμο και με υπαλλήλους του Δήμου 

που θέλουν να παραβρεθούν και γενικά να αντιδράσουμε άμεσα. Χάθηκαν 

κάποιες μέρες, να μην κωλυσιεργούμε στο τυπικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν σας ερμηνεύω καλά εδώ έχετε ζητήσει συνάντηση με τον 

Υπουργό από μια Επιτροπή που θα συσταθεί η οποία Επιτροπή για να συσταθεί 

πρέπει να έχει έγκριση του Συμβουλίου. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σήμερα. Σήμερα θα γίνει αύτο, όπως σήμερα θα πάρουμε την 

απόφαση, όπως ο Υπουργός θα πρέπει να ψάξει να μας βρει μετά από το Δελτίο 

Τύπου που θα στείλουμε αύριο το πρωί ο Δήμος για την ενέργεια που θα γίνει, 

ένας ξεσηκωμός να καλέσουμε και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για να 

δείξουμε την εναντίωση μας στο θέμα, οπότε θα ενοχληθεί ο Υπουργός. Αν 
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περιμένουμε πότε θα ξανακάνουμε Συμβούλιο, πότε θα βγει η Επιτροπή, όλα 

αυτά, τελείωσε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ελεγα να τελειώνει το θέμα, αλλά πρέπει να ξαναμιλήσω. Αυτό 

που λέει ο κ.Λίτσας, έχει τοποθετηθεί 3 με 4 φορές σε μια σύσκεψη 15, 20 

ατόμων της Συντονιστικής Επιτροπής και των εκπροσώπων του Καλάμου και 

λέγαμε, παιδιά, τι κάνουμε; Κάνουμε αυτό που λέει ο Κώστας ο Λίτσας, την 

άλλη μέρα ξεκινάμε και .. στις μπουλντόζες. Το κάναμε μια φορά, την δεύτερη 

φορά δεν μαζευτήκανε.  Εχει γίνει αυτή η πρόταση πάρα πολλές φορές και έχει 

φτάσει η Συντονιστική Επιτροπή, αφού έχει περάσει το στάδιο αυτό του 

κ.Λίτσα σ' αυτήν την πρόταση σήμερα. 20 μέρες τώρα έχουμε κάνει αυτήν τη 

διαδικασία. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα για οποιαδήποτε συμμετοχή σε 

οποιαδήποτε κινητοποίηση και ήμουν υπέρ των κινητοποιήσεων και 

παραβρέθηκα σε όλες τις κινητοποιήσεις, δεν ξέρω αν σε καμία δεν μπορούσα 

να παραβρεθώ. Αλλά σήμερα το θέμα μας είναι έκτακτο, έχει αποφασίσει τι 

θέλει η Συντονιστική Επιτροπή Καλάμου για τα συμφεροντα του Καλάμου. Είναι 

συγκεκριμένο. Εδώ μπορεί να λεχθούνε τώρα 20, 30 προτάσεις. Κάποιος θα πει 

το ένα, το άλλο, δεν μπορούνε να μπούνε όλα αυτά σήμερα. Εμείς ψηφίζουμε 

αυτό εδώ και από εκεί και πέρα, συζητάμε μέχρι το πρωί τι να κάνουμε και πως 

θα κινητοποιηθούμε. Σήμερα συγκαλέσαμε το Συμβούλιο αυτό για να 

συνταχθούμε μετά από διαβούλευση της Συντονιστικής Επιτροπής Καλάμου και 

απόφαση της να μας δώσει ένα κείμενο που βλέπει ρεαλιστικό, εφικτό αυτήν τη 

στιγμή για να εφαρμόσουμε σαν Δήμος και να συμπορευτούμε μαζί της.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει ζητήσει το μέλος της Συντονιστικής .. Παρακαλώ. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, τι ακριβώς θέλετε; 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούμε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εδώ πέρα ο κ.Δήμαρχος έβαλε συγκεκριμένα το τι είναι νόμιμο και 

εφικτό και το πως θα πάμε στο Υπουργείο. Μην περιμένουμε λύση από τα 

Υπουργεία και τους Υπουργούς και η απόφαση διαμορφώνεται εδώ πέρα. Ηρθε 

η Επιτροπή, αποφασίζουμε πάνω στην πρόταση της Επιτροπής και 

συνδιαμορφώνουμε, προτείνουμε και εμείς και συμμετέχουμε στις 

κινητοποιήσεις, με μπροστάρη όμως το Δήμαρχο. Οχι τραβάτε εσείς και εγώ 

από πίσω. Θα πάρει απόφαση λοιπόν η Δημοτική Αρχή σήμερα αν θα μπει 

μπροστά ή αν θα μείνει πίσω και αυτό θα κριθεί. Αυτά ήθελα να πω κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, νομίζω ότι τονίστηκε από τον Δήμαρχο ότι 

συντάσσεται και με τις προτάσεις και στον αγώνα .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να μπει μπροστά κ.Πρόεδρε, να μπει μπροστά η Δημοτική Αρχή. 

Οχι τραβάτε μπροστά εσείς και εμείς δίπλα σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επειδή υπάρχει η κα Δέδε Μαρία η οποία είναι μέλος της 

Συντονιστικής Επιτροπής του Καλάμου και ζήτησε το λόγο, νομίζω ότι πρέπει 

να της δοθεί ο λόγος μια και εκπροσωπεί και νομικά τους κατοίκους του 

Καλάμου στην προσφυγή που έχει γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ορίστε 

κα Δέδε. 

ΔΕΔΕ: Καλησπέρα σας και από την Συντονιστική Επιτροπή. Να διευκρινίσουμε 

ορισμένα πράγματα σχετικά με το πως φτάσαμε σε αυτό το αίτημα προς την 

νέα Δημοτική Αρχή. Η Συντονιστική Επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε τον Ιούνιο 

του '10, λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως 

στο Συμβούλιο Επικρατείας την οποία ασκήσαμε οι ιδιώτες αφενός και 

αφετέρου μια δεύτερη αίτηση ακυρώσεως ασκήθηκε για περιβαλλοντικούς 

λόγους από το Δήμο Καλάμου. Η διάδοχη κατάσταση όπως όλοι ξέρετε είναι ο 

νέος Δήμος Ωρωπού. Στην πορεία αντιδράσαμε γι' αυτό το έργο, καταφέραμε 
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τον Σεπτέμβριο του 2010, οι περισσότεροι υποψήφιοι Δήμαρχοι ήσασταν και 

παρόντες σε μια μεγάλη κινητοποίηση η οποία έγινε στον Μαρκόπουλο και απ' 

αυτήν την κινητοποίηση καταφέραμε και σταματήσαμε το έργο για 3 μήνες. 

Στην πορεία ο ΔΕΣΦΑ η οποία εταιρεία είναι κράτος εν κράτει αυτήν τη στιγμή 

στην Ελλάδα, όπως πολύ σωστά είπανε οι κύριοι, μας ζήτησε και προεκλογικά 

από την Συντονιστική Επιτροπή διότι έχανε χρήματα πληρώνοντας ποινικές 

ρήτρες στην εργολάβο και υπεργολάβο εταιρεία, να προβούμε σε αποφάσεις 

και να διαπραγματευτούμε μαζί τους. Αρνηθήκαμε, πρώτον και κυριότερο διότι 

η Συντονιστική Επιτροπή είναι κάθετη ως προς το έργο της διέλευσης του 

αγωγού φυσικού αερίου από τον Κάλαμο και δεύτερον διότι ο τόπος ήταν σε 

μια προεκλογική περίοδο και θεωρήσαμε δίκαιο και σωστό η νέα Δημοτική Αρχή 

να ενημερωθεί και στην πορεία να προτείνει τις θέσεις και τις προτάσεις της. 

Πριν ορκιστεί η νέα Δημοτική Αρχή, οι εκλεγμένοι τοπικοί και Δημοτικοί 

Σύμβουλοι του Καλάμου ξανασυναντηθήκαμε δύο φορές και αποφασίσαμε ότι 

δεν απαντάμε, δεν συζητάμε με την εταιρεία, προκειμένου να ορκιστεί, να 

αναλάβει η Αρχή για να μπορέσουμε να έχουμε μια στηριξη η Συντονιστική 

Επιτροπή από τον ανώτερο, τον ανώτατο θεσμό της περιοχής που είναι ο 

Δήμος.  

 Πριν 20 μέρες περίπου μας ειδοποίησαν ότι η εταιρεία είναι στα 

διοικητικά όρια του Καλάμου. Συγκαλέσαμε νέα συγκέντρωση, η απόφαση ήταν 

πάλι η ίδια. Συζητάμε και προτείνουμε. Οπως και ο κ.Δήμαρχος πολύ σωστά 

είπε έχουν γίνει αλλεπάλληλες συναντήσεις από τότε, με την μόνη διαφορά ότι 

ποτέ η Συντονιστική Επιτροπή δεν άκουσε μια αντιπρόταση. Η Συντονιστική 

Επιτροπή κύριοι αποτελείται από κατοίκους του Καλάμου, άλλοι θίγονται και 

άλλοι δε θίγονται απ' αυτό το έργο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή την 

Επιτροπή την ενώνει η αγάπη για τον τόπο της και βλέπει, γιατί αν έρθετε στον 

Κάλαμο και ανεβείτε σε ένα ύψωμα και γυρίσετε και κοιτάξτε την καταστροφή 
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που συντελείται, τόσο στις ιδιοκτησίες, όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον, θα 

καταλάβετε για τι πρόκειται. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι εδώ και το ότι 

φτάσαμε σήμερα να συγκλιθεί το Δ.Σ. και να προβάλλουμε προτάσεις είναι γιατί 

κάποιος έπρεπε να αναλάβει την πρωτοβουλία και κάτι να κάνει. Δεν μπορούμε 

άλλο ούτε να κρυβόμαστε, ούτε να παίζουμε με τις λέξεις. Ναι, είναι πάρα πολύ 

δυσκολο να σταματήσουμε το έργο, ναι, εκκρεμεί απόφαση δικαστηρίου, δεν 

μπορούμε να προδικάσουμε ούτε την ήττα, ούτε την νίκη μας στο δικαστήριο. 

Αυτό που μπορούμε όμως να κάνουμε είναι να βάλουμε κάτω τις προτάσεις 

τόσο της Συντονιστικής Επιτροπής, όσο και της Δημοτικής Αρχής τις οποίες 

ακόμα δεν έχουμε δει και για να μην αδικώ κανέναν, ναι, ο κ.Δήμαρχος και οι 

υπόλοιποι Σύμβουλοι ήταν συμπαραστάτες όλες αυτές τις μέρες, αυτό όμως 

που δεν έγινε ήταν μια αντιπρόταση. Καμιά φορά όταν φτάνεις σε αδιέξοδο, 

πρέπει να ακούς και ένα τρίτο πρόσωπο που είναι έξω από το πρόβλημα τόσον 

καιρό να σε βγάλει από το αδιέξοδο. Αυτό δεν υπήρχε. Ευελπιστούμε ότι θα 

υπάρξει στο μέλλον. 

 Εδώ και 20 μέρες από την πρώτη συγκέντρωση που σας ανέφερα στον 

Κάλαμο, ζητάμε την κινητοποίηση του Δήμου και τη συμμετοχή στις 

κινητοποιήσεις. Οχι με την φυσική παρουσία του Δημάρχου ο οποίος ήρθε, του 

Αντιδημάρχου, του κ.Βλάχου, των Συμβούλων του Καλάμου και άλλων, πρέπει 

η κινητοποίηση να είναι μαζική. Πρέπει ο Δήμαρχος και οι .. ο Δήμαρχος, η 

αντιπολίτευση, όλοι οι Σύμβουλοι να εμπνεύσουν τον κόσμο και να 

ανταποκριθούν στην υποχρέωση τους απέναντι τουλάχιστον στους δημότες 

του Καλάμου, όποιον και αν ψήφισαν αυτοί. Κατεβάστε τα μηχανήματα, σας το 

είπαμε από την πρώτη στιγμή, και το ξέρετε κ.Δήμαρχε, ειπώθηκε. Κατεβάστε 

τα μηχανήματα και το προσωπικό να στηρίξετε την κινητοποίηση. Η Επιτροπή, 

σαν Επιτροπή δεν κάθεται στο τραπέζι να συζητήσει τίποτα αν δεν σταματήσει 

το έργο. Οπως πολύ σωστά είχε πει σε μια από τις συναντήσεις ο κ.Νικολάου, ο 
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Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ανήθικο εμείς να συζητάμε μαζί 

τους και εκείνοι να δουλεύουν μέσα στις ιδιοκτησίες μας. Να δουλεύουν μέσα 

στον τόπο μας. Εμείς σαν Επιτροπή δεν είμαστε διατεθιμένοι για οποιαδήποτε 

συζήτηση αν προηγουμένως η εταιρεία δεν πάρει τα μηχανήματα από τον 

Κάλαμο. Αυτά, για να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα όπως επίσης και το 

γεγονός ότι ότι φτάσαμε σήμερα να σας κάνουμε κάποιες προτάσεις, δεν 

αποτελεί σε καμία περίπτωση υπαναχώρηση από τις αρχικές μας θέσεις. Δεν 

τον θέλουμε τον αγωγό στον Κάλαμο. Αλλά παρ' όλα αυτά επειδή δεν 

μπορούμε να βασιστούμε σε ένα πείσμα, αν θέλετε να το πούμε και έτσι, που 

για κάποιους μπορεί να είναι και ένα πείσμα, πρέπει να προστατέψουμε τα 

συμφέροντα των ιδιοκτητών και κατ' επέκταση των Καλαμιωτών, γιατί τα 

συμφέροντα των ιδιοκτητών και των Καλαμιωτών δεν είναι μόνο τα οικόπεδα 

τους, είναι και το δάσος τους. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Δέδε. Κύριε Δήμαρχε, θα δευτερολογήσετε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η Μαρία η Δέδε ήτανε εντυπωσιακή σε όλο τον αγώνα της 

Συντονιστικής Επιτροπής και πραγματικά έχει διακριθεί στην πίεση τη  της προς 

την ΔΕΣΦΑ. Ολες αυτές τις μέρες πρωταγωνιστούσε στον διάλογο όπως καλή 

ώρα και σήμερα για να μπορέσουμε να πιέσουμε. Εδώ ο αδελφός της λέει ότι 

σε 5 μέρες έχει λήξει το έργο, έχει τελειώσει το έργο στον Κάλαμο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, σε 5 μέρες θα έχει τελειώσει και εμείς αυτήν τη στιγμή 

κινδυνεύουμε να χάσουμε τα πάντα. Εμείς είμαστε 20 μέρες Δημοτική Αρχή, το 

έργο έχει ξεκινήσει εδώ και 1 χρόνο και απ' ότι λένε οι ειδικοί του Καλάμου, δεν 

ξέρω το έργο ακριβώς που περνάει, ότι τελειώνει. Εχουνε όλα τα εχέγγυα αυτοί 

να το τελειώσουνε το έργο και τις προδιαγραφές τις νόμιμες. Εμείς όποτε 

θέλετε είμαστε στο πλευρό σας. Το τονίζω συνεχώς, ό,τι θέλετε είμαστε .. 

έχετε ξεκινήσει έναν αγώνα, έχετε πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας, έχετε την 
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πρωτοβουλία στα χέρια σας. Θέλετε αύριο το πρωί να .. δεν μπορώ να κλείσω 

τους Δήμους και τις Κοινότητες όλες και να πω, ελάτε τα μηχανήματα, 200 

μηχανήματα σε ένα έργο που όλοι μας εδώ μέσα πιστεύουμε ότι θα γίνει ούτως 

ή άλλως, ότι είναι πέρα από την ζημία που κάνει στους ιδιοκτήτες του Καλάμου 

σαν έργο, σαν εθνικό έργο, κανείς δεν έχει να πει τίποτα όσον αφορά τον 

τρόπο ενέργειας του φυσικού αερίου και την πράσινη ανάπτυξη, όσον αφορά 

την ενέργεια στην Ελλάδα. Εχει χαρακτηριστεί εθνικό έργο και σ' αυτό το 

πράγμα πρέπει να προστατέψουμε εμείς την ζημία που γίνεται στους ιδιοκτήτες 

του Καλάμου. Αυτό καθ' αυτό σαν έργο δεν μπορούμε να το καταδικάσουμε. 

Το φυσικό αέριο είναι μια εναλλακτική μορφή ενέργειας καλύτερη απ' όλες τις 

άλλες που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα. Δεν νομιμοποιούμαστε επομένως σε 

κινητοποιήσεις του είδους κατά του φυσικού αερίου. Υπέρ των ιδιοκτητών 

όμως πάμε όποτε θέλετε, όπου θέλετε. Αύριο το πρωί ελάτε στο .. ακυρώστε 

αυτό αν θέλετε γιατί κάνετε άλλη πρόταση τώρα, όπως κάναμε όλο το 

20ήμερο, ακυρώστε αυτό και ελάτε αύριο το πρωί να ξεκινήσουμε οργάνωση 

από το Δήμο, να μαζέψουμε κόσμο να πάμε.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι εξαντλήθηκε το θέμα. Πρέπει να πάμε και σε 

ψηφοφορία. Παρακαλώ κ.Λίτσα, και δευτερολογήσατε και τριτολογήσατε.. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κύριε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΟΥ: Καλησπέρα και από 

μένα. Εκ μέρους της Τοπικής Κοινότητας Καλάμου, συμφωνώ με ότι έχει λεχθεί 

εδώ πέρα αλλά θέλω να κάνω μια επισήμανση. Αυτό που γίνεται τώρα μας το 

κάνουνε γύρω στον 1,5 μήνα. Λοιπόν, όταν τους καλούμε, πρωτού καν 

ορκιστούμε, είμαστε μαζί σας, ό,τι θέλετε από την πλευρά των εκλεγμένων του 
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Καλάμου, τον Πρόεδρο, τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, τον Δήμαρχο, 

ό,τι θέλετε. Ολο γίνονται κωλοτούμπες. Ο,τι, όποτε ερχόμαστε να μιλήσουμε 

κατι, βρίσκουνε δικαιολογία. Σήμερα βρέθηκε το Υπουργείο, αύριο θα βρεθεί 

κάτι άλλο και έτσι φτάσαμε τετελεσμένων γεγονότων. Αυτό γίνεται μόνιμα, σε 

όλα τα Συμβούλια που συγκεντρωνόμαστε πάντα θα υπάρχει κάποιο κόλλημα. 

Βρείτε μια λύση, πείτε μας τι θέλετε τώρα. Εμείς είμαστε ανοιχτοί με σας από 

την πρώτη στιγμή που έχουμε εκλεχτεί. Δεν υπαρχει πρόβλημα κανένα και από 

μας και από το Δήμαρχο. Πείτε μας τι θέλετε. Αυτό το μπαλάκι κάθε μέρα και 

κάθε μέρα Συμβούλιο και παρα-Συμβούλιο να τελειώσει τώρα. Φτάσαμε στην 

Αγκόνα και εμείς τους ενημερώσαμε ότι είναι στον Αγ.Γεώργιο και γίνεται 

συνέχεια αυτό. Μην ρίχνετε ευθύνες, βρείτε μια λύση. Εγώ αυτό έχω να πω. 

Ευχαριστώ. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Λίτσα, το Προεδρείο έδειξε την καλύτερη του 

διάθεση. Το θέμα κάποτε πρέπει να τελειώνει και να τεθεί σε ψηφοφορία. 

Μιλήσατε επανειλημμένως.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα κάνω μια ανακεφαλαίωση των προτάσεων. Είναι οι 3 

προτάσεις .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, ορίστε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Υπάρχει μια Επιτροπή που έχει μια 

πρόταση αλλά υπάρχει ένας Δήμος που καθορίζει την πολιτική του και την 

τακτική απέναντι στο πρόβλημα των πολιτών του. Δεν είναι δηλαδή να 

περιμένουμε τι θα μας πούνε. Εχουμε πρόταση συγκεκριμένη. Εάν είχαμε 

ασχοληθεί αντικειμενικά τόσο πολύ χρόνο με το συγκεκριμένο ζήτημα, θα 
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είχαμε μια ξεκάθαρη πρόταση και θα λέγαμε, θα κάνουμε ένα, δυο, τρία, 

τέσσερα. Συμφωνείτε κύριοι της Επιτροπής; Ναι. Παράλληλα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, μια ακόμα πρόταση θετική και προχωράμε ενωμένα. Εμείς σας 

είπαμε ότι είμαστε μαζί σας, στο πλευρό σας. Αλλά δεν έχετε καταλάβει κάτι, 

ότι πρέπει να πάτε μπροστά. Η πρόταση του μπροστά λοιπον είναι ότι αύριο το 

πρωί κινητοποίηση, ο Δήμος είναι πρώτος και κατευθείαν μιλάς με το 

Υπουργείο. Εχει δίκιο ο συνάδελφος ότι το Υπουργείο δε θα σου δώσει τη λύση

αλλά είναι και ο μοναδικός φορέας που έχει ένα πολιτικό κόστος στην ενέργεια 

που κάνει. Είναι μια ενέργεια αυτό που κάνει. Το να κλείσεις έναν δρόμο έχει 

κάποια άλλα προβλήματα. Το να δημιουργήσεις μια ένταση, ένα Δελτίο Τύπου, 

να φωνάξεις τα κανάλια, τις εφημερίδες, τον τοπικό τύπο, να ξεσηκώσεις τον 

κόσμο, είναι δικιά σου δουλειά, δεν είναι δουλειά της Επιτροπής. Η διοίκηση 

στον τόπο και η κατεύθυνση είναι μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς 

λοιπόν λίγο που ασχοληθήκαμε, που ήρθαμε στις συγκεντρώσεις, σαν 

παράταξη εγώ προσωπικά έκανα μια πρόταση που από την εμπειρία από τα 

άλλα παράλληλα θέματα είναι ξεκάθαρη και απλή. Πρώτα απ' όλα, αύριο το 

πρωί για να είναι συνομηλιτές μας θα πρέπει να τους σταματήσουμε. Στην 

κινητοποίηση την άλλη που ήμασταν, εγώ ήρθα με το αυτοκίνητο της 

Κοινότητας Μαλακάσας. Δηλαδή, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι θέλουμε να 

κάνουμε κάτι. Εάν είναι να περιμένουμε να τελειώσει λίγες μέρες ακόμα, δεν 

υπαρχει περίπτωση. Αλλά η πρόταση, είναι μπροστά ο Δήμος, πίσω του 

ακριβώς η Επιτροπή και εμείς είμαστε μαζί σας κ.Δήμαρχε στην γραμμή που θα 

δώσετε, αλλά δώστε την γραμμή. Δεν μπορεί να περιμένετε την Επιτροπή να 

δώσει την γραμμή. Δεν έχει την ευθύνη. Δεν μπορεί να πάρει το πολιτικό 

κόστος να πάει απέναντι στην κυβέρνηση, να πάει απέναντι στο κράτος, να πάει 

απέναντι στην εταιρεία. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να τους βάζουμε να κάνουνε 

τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε εμείς οι άλλοι και να τους λέμε, δίπλα σας. 
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Εμείς θα πάμε μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Η πρόταση μου είναι, 

κινητοποίηση και παράλληλα επαφή με το Υπουργείο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οποιος δε θέλει να καταλάβει, δεν καταλαβαίνει. Παρ' όλα αυτά 

όμως λέω το εξής, θέλετε πρόταση πιο συγκεκριμένη της Δημοτικής Αρχής. 

Είναι η εξής: ψηφίζουμε την πρόταση που έφερε και έχουμε υποχρέωση και 

σεβασμό απέναντι στην Συντονιστική Επιτροπή να ψηφίσουμε την αίτηση της. 

Δεύτερον, αύριο το πρωί, 12:00 η ώρα, καλώ τους αρχηγούς των παρατάξεων 

μαζί με την Συντονιστική Επιτροπή εδώ για να ξεκινήσουμε τη διαδιακασία της 

συγκρότησης του αγώνα, πως θα την κάνουμε για να ξεκινήσουμε για τον 

αγώνα της δυναμικής κινητοποίησης.  

ΛΙΤΣΑΣ: Δήμαρχε, εδώ και τώρα μαζί σου, δίπλα σου, ξεκάθαρα, με 

ειλικρίνεια, εδώ και τώρα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αύριο 12:00 η ώρα η Συντονιστική Επιτροπή .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, επειδή έχω κλείσει, θα είμαι Αθήνα το πρωί πρωί, θα 

προλάβω να έρθω 12:00 η ώρα. 12:00 η ώρα εδώ, αν η πρόταση μου είναι 

δεκτή, οι επικεφαλείς των παρατάξεων και η Συντονιστική Επιτροπή να 

ξεκινήσουμε το πως θα κινηθούμε. Η διαδικασία δηλαδή, να γίνει η διαδικασία 

της δυναμικής κινητοποίησης.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα να είμαι κοντά στην 

Συντονιστική Επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Συνάδελφοι, πρέπει να φτάσουμε και σε ψηφορία κάποτε. 

Ορίστε κα Στεργίου. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, αυτό που τώρα ειπώθηκε, που είναι πρόταση για 

κινητοποίηση πρέπει να περαστεί στην απόφαση. Δηλαδή εδώ δε θα 

ψηφίσουμε μόνο αυτά που μας λέει η Επιτροπή. Η απόφαση μας, γιατί εμείς 

παίρνουμε απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι συμπαραστεκόμαστε 

στην Επιτροπή, αποδεχόμαστε τα αιτήματα της, 1, 2, 3 και το Δημοτικό 

Συμβούλιο αποφασίζει να κάνει κινητοποιήσεις, αφού πρώτα οι επικεφαλείς των 

παρατάξεων, αυτό που είπε ο Δήμαρχος, κάνουν σύσκεψη και χαράξουν από 

εκεί και πέρα των αγώνα. Να μπει σε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αυτό.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και για όλο και για όλο το Δήμο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και παράλληλα επαφή και με το Υπουργείο, θα ήθελα να προτείνω 

εγώ κ.Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό θα το προτείνετε αύριο κ.Λίτσα. Λοιπόν, μισό λεπτό 

Δήμαρχε. Ορίστε κα Δέδε, όσο μπορείτε πιο σύντομα.  

ΔΕΔΕ: Πολύ σύντομη θα είμαι. Λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλω, παρακαλώ. Να σταματήσει ο διάλογος. Σας 

παρακαλώ. Ορίστε κα Δέδε. 

ΔΕΔΕ: Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής αποδέχονται την πρόταση του 

Δημάρχου. Παρ' όλα αυτά, μια τελευταία διευκρίνιση, ευχαριστώντας βέβαια 

δημόσια τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου για τον 

χαρακτηρισμό του ως προς τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, στις 

κωλοτούμπες, το προσπερνάμε αυτό λοιπόν, έχουμε γράψει στο αίτημα ότι 

απαραίτητη προϋπόθεση για να συζητήσουμε, είναι η παύση των εργασιών. 

Λοιπόν, δεν είναι .. για να γίνει διευκρίνιση, δεν είναι καινούργια πρόταση, 

συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση. Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. Οχι κ.Κιούση, όχι. Αποδεχόμαστε τις 

προτάσεις λοιπόν της Επιτροπής, καθώς και την πρόταση για κινητοποιήσεις και 

η εξέλιξη των κινητοποιήσεων θα αποφασιστεί στην συνάντηση του Δημάρχου 

με τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Αποδέχεται το Συμβούλιο;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και της Επιτροπής και της Επιτροπής. Ομόφωνα αποδέχεται το 

Συμβούλιο. 

(αρ. αποφ. 4/2011) 

------------------------



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 40

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η συνεδρίαση κηρύσσεται περαιωθείσα. Καλό βράδι σε όλους. 

-------------------------

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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