ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 25εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ην άββαην 23 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο
ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.
Αριθ. Απόθαζης 157-25/23-10-2021
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Πξόηαζε ςεθίζκαηνο γηα ηνπο δησθόκελνπο θαηνίθνπο ηεο άκεο.
ήκεξα, εκέξα άββαην 23 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2021 θαη ώξα 10:00 ζπλήιζαλ
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο e: Presence.gov.gr,
ηα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ πνπ
αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο εθινγέο ηεο 2εο Ηνπλίνπ 2019 θαη αλαθεξύρζεθαλ κε ηελ ππ΄
αξηζκ.739/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο, ησλ ππ’ αξηζκ.
200/2019 θαη 201/2019 απνθάζεσλ ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Ησαλλίλσλ
θαζώο θαη κε ηηο θαηαηεζείζεο δειώζεηο απνπνίεζεο εθινγήο Πεξηθεξεηαθώλ
πκβνύισλ, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζ. πξση. νηθ. 82125/72/15-10-2021 πξόζθιεζεο
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ, ζύκθσλα κε ηελ
πξναλαθεξζείζα απόθαζε θαη κε ηα πξνβιεπόκελα ησλ άξζξσλ 165 θαη 175 ηνπ
Ν.3852/2010 όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ:
1. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξόεδξνο Π..
2. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε, ηνπ Νηθνιάνπ Γξακκαηέαο Π.
3. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ
4. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ
5. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ
6. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
7. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι
8. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε
9. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
10. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ
11. Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε
12. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
13. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ
14. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
15. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ
16. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
17. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ
18. Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
19. Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
20. Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε
21. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
22. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
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23.
24.
25.
26.
27.
28.

Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ
Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ
Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ
Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ
ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ

Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη:
1. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξόεδξνο Π..
2. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή
3. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
4. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ
5. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε
6. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ
7. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
8. Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
9. Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ
10. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε
11. Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζύλνιν ζαξάληα (40)
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ βξέζεθαλ παξόληεο είθνζη νθηώ (28) θαη ν Πξόεδξνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 1εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ.
Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ, Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε,
Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 3εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ.
Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ θαη Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 4εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθε ε Πεξηθεξεηαθή ύκβνπινο θα
Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο, θ. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ.

απνρώξεζε

ν

------Παξάιεηςε----------Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξόεδξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ
θ. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο, έζεζε πξνο ζπδήηεζε ςήθηζκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
ζέκα ηεο πξνεγνύκελεο ζπλεδξίαζεο, όπσο απνθαζίζηεθε (ζηελ 24ε/22-10-2021
ζπλεδξίαζε) κε ηίηιν: «Πξόηαζε ςεθίζκαηνο γηα ηνπο δησθόκελνπο θαηνίθνπο ηεο
άκεο.
------Παξάιεηςε-----------

Θέμα 11ο Ε.Η.Δ: Πξόηαζε ςεθίζκαηνο γηα ηνπο δησθόκελνπο θαηνίθνπο ηεο άκεο.
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Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ν επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Αλάζα γηα ηα Ηόληα
Νεζηά» θ. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο, εηζεγήζεθε ηα θάησζη:

ΠΡΟΣΑΗ ΨΗΦΙΜΑΣΟ
ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ

ΨΗΦΙΜΑ
Τν Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην Ινλίωλ Νήζωλ εθθξάδεη ηελ αιιειεγγύε ηνπ ζηνπο
δηωθόκελνπο θαηνίθνπο ηεο Σάκεο.
Η δίωμε ζε βάξνο ηνπο πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηελ ζηάζε ηνπο θαη ηνλ
αγώλα ηνπο ελάληηα ζηελ εγθαηάζηαζε λέωλ αλεκνγελλεηξηώλ ζηελ πεξηνρή.
Μεηαμύ ηωλ δηωθόκελωλ βξίζθνληαη ν δήκαξρνο Σάκεο, πξώελ αληηδήκαξρνη, δεκνηηθνί
ζύκβνπινη, κε απνηέιεζκα ε δίωμε απηή λα ζηξέθεηαη θαη ελάληηα ζην ζεζκό ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο.
Σπλάκα ην Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην επαλαιακβάλεη ηελ ήδε εθθξαζκέλε ζέζε ηνπ ελάληηα
ζηελ εγθαηάζηαζε λέωλ αλεκνγελλεηξηώλ ζηελ Κεθαινληά.
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Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε.
ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ν επηθεθαιήο
ηεο παξάηαμεο «Αλάζα γηα ηα Ηόληα Νεζηά» θ. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Ηόληνο πκκαρία» θ. ππξίδσλ πύξνπ είπε όηη ην
ζέκα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ αλεκνγελλεηξηώλ είλαη γλσζηό, ην έρνπκε δήζεη θαη σο
αληηπνιίηεπζε θαη σο δηνίθεζε ηεο Πεξηθέξεηάο καο.
Καη ζηελ Κεθαινληά ππάξρεη κία παξάδνζε ηνπνζέηεζεο ησλ αλεκνγελλεηξηώλ, νη
νπνίεο έγηλαλ απνδεθηέο από ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηηο αξρέο. Ζ πξνβνιή ηεο
νπηηθήο ξύπαλζεο πνπ πξνβιήζεθε ηόζν πνιύ ζηελ Κέξθπξα, δελ ππήξρε ζηελ
Κεθαινληά ιόγσ ηνπ νξεηλνύ όγθνπ θαη ησλ απνζηάζεσλ.
Όλησο ππάξρεη πξόβιεκα κε ηηο αλεκνγελλήηξηεο, κε ζπλέπεηα ηελ επηβάξπλζε ηνπ
πεξηβάιινληνο, ησλ δξόκσλ θαη ηελ δηάβξσζε ησλ πεξηνρώλ.
Από ηελ άιιε πιεπξά ε αλάγθε, αθόκε θαη ε πξνρζεζηλή ζπλεδξίαζε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ επηθεθαιήο ησλ θξαηώλ γηα ηελ ζηξνθή πξνο ηελ
πξάζηλε ελέξγεηα, πξνο ηελ πξνζηαζία από ηελ δηαθνπή ηεο ελέξγεηαο από ηνλ
άλζξαθα, ε νπνία ηόζν έρεη επηβαξύλεη άιιεο πεξηνρέο θαη άιινπο πνιίηεο θαη ζηε
ρώξα καο, αλαγθάδεη λα ζηξαθνύκε ζε επηόηεξεο κνξθέο ελέξγεηαο, όπσο είλαη ε
ειηαθή ελέξγεηα, νη αλεκνγελλήηξηεο, ηα θσηνβνιηατθά , ηα νπνία δελ κπνξνύκε λα
ηα απνκαθξύλνπκε από ηε δσή καο. Αξθεί λα ππάξρεη πεξηβαιινληηθή κειέηε θαη
ελδηαθέξνλ γηα όια απηά ηα πξάγκαηα. Βέβαηα ζηε άκε είλαη αιήζεηα θαη ζηελ
πεξηνρή ηεο Αγίαο Δπθεκίαο, όιε απηή ε εμέιημε πνπ εμεηάδνπκε θαη ήξζε σο
ςήθηζκα, ήξζε θνληά ζε έλα γεγνλόο γηα ηελ πεξηνρή, νη πιεκκύξεο, νη δεκηέο, νη
θαηαζηξνθέο πεξηνπζηώλ, ζπηηηώλ, δξόκσλ, επηρεηξήζεσλ θαη επηπρώο πνπ δελ
ππήξραλ ζύκαηα ράξηο ζηηο έγθαηξεο πξνζπάζεηεο ησλ ζσκάησλ ηεο
Ππξνζβεζηηθήο, ηνπ αξκόδηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θ. Μειηώηε,
πνπ ήηαλ θαη ζηελ πεξηνρή θαη επέβιεπε ηελ όιε πξνζπάζεηα, θάηη πνπ ήηαλ πνιύ
ζεηηθό. Ήξζε όκσο ζηε ζπλέρεηα ε άθημε ηνπ πινίνπ απηνύ γηα λα κπνπλ απηέο νη
αλεκνγελλήηξηεο ζηελ ίδηα πεξηνρή, ηηο νπνίεο ελνρνπνηήζακε, ή ελνρνπνηήζεθαλ ή
αθνύζηεθαλ έηζη γηα ηηο δεκηέο πνπ έγηλαλ εθεί ζηελ πεξηνρή. Καη δελ κπνξείο λα
ζηεξήζεηο ζε θάπνηνλ ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο ηνπ, αξθεί λα κελ πξνβαίλεη ζε
έθλνκεο ελέξγεηεο θαη κάιηζηα ζε ζπκπεξηθνξέο θαηά άιισλ πνιηηώλ. Δδώ ππήξμε
αληίδξαζε ζην λα έξζνπλ νη αλεκνγελλήηξηεο. Υσξίο λα γλσξίδνπκε πηα ήηαλ ε ζέζε
ησλ εθιεγκέλσλ αξρώλ.
Σέινο, σο παξάηαμε εθθξάδνπκε ηελ αιιειεγγύε καο ζηνπο δησθόκελνπο θαηνίθνπο
ηεο άκεο, λα παύζεη ε δίσμε ησλ πνιηηώλ απηώλ θαη λα ππάξρεη έλα όξγαλν ζηελ
Κεθαινληά πνπ ζα επηβιέπεη ηηο επηπηώζεηο από ηελ ηνπνζέηεζε απηώλ ησλ
αλεκνγελλεηξηώλ όπνπ ππάξρνπλ, είηε θσηνβνιηατθά είηε νηηδήπνηε πξνθύςεη θαη λα
κπνξνύλ λα παξεκβαίλνπλ.

Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» θα Αιεμάλδξα
Μπαινύ επεζήκαλε όηη, ζαλ ζήκεξα δόζεθε κηα ζπνπδαία κάρε ζην ιηκάλη ηεο
άκεο κε απνηέιεζκα ην πινίν λα θύγεη από ην ιηκάλη, παξά ηα ΜΑΣ θαη ηελ
θαηαζηνιή πνπ δήζακε εθείλεο ηηο εκέξεο. Μηα ζπνπδαία εκέξα, γηαηί ε λίθε απηή
αλεμάξηεηα αλ ζπλερίζηεθε ε πνξεία ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ αλεκνγελλεηξηώλ,
δείρλεη ηε δύλακε πνπ έρεη ην νξγαλσκέλν ιατθό θαη εξγαηηθό θίλεκα ζην λα δηεθδηθεί
θαη λα παιεύεη γηα ηα πηζηεύσ ηνπ θαη ηα δηθαηώκαηά ηνπ. Γηα καο ήηαλ ληθεθόξα
κάρε γηαηί απνηειεί παξαθαηαζήθε γηα όινπο καο.
Φπζηθά, ε ινγηθή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο είλαη ε ελίζρπζε ηνπ απηαξρηζκνύ θαη ηεο
θαηαζηνιήο απέλαληη ζηνπο αγώλεο, αιιά ην ςήθηζκα πνπ έξρεηαη ζήκεξα, εθηηκάκε
όηη δελ αληηπξνζσπεύεη ην πεξηερόκελν ησλ αγώλσλ ηνπ ιανύ ηεο πεξηνρήο, ησλ
ζηόρσλ θαη ηα αηηήκαηα πνπ είρε. Καη παξαηεξνύκε ηα εμήο: Φπζηθά θαη εθθξάδνπκε
ηελ αιιειεγγύε καο ζηνπο δησθόκελνπο θαηνίθνπο ηεο άκεο θαη όιεο ηεο
4

Κεθαινληάο, όκσο ε θξάζε πνπ ιέγεηαη όηη ε δίσμε ζηξέθεηαη ελάληηα ζην ζεζκό ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, εθηηκάκε όηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα.
Ο ζεζκόο ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο ιεηηνπξγεί σο θξίθνο ηνπ θξάηνπο, ππεξέηεζε ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ αλεκνγελλεηξηώλ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ έιιεηςε ησλ
αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ θαη ζσξάθηζε ηεο πεξηνρήο. Καη έπαημε ξόιν ζηε ζύλδεζε,
ζπλελλόεζε θαη ζπλεξγαζία αθόκε θαη ηελ πεξίνδν ησλ αγώλσλ κε ηηο εηαηξίεο θαη
κε ηελ πξνζπάζεηα εθηόλσζεο ηνπ ιατθνύ θηλήκαηνο θαη ηε δηεπθόιπλζε ηεο εηαηξίαο
πνπ ήζειε λα βάιεη ηηο αλεκνγελλήηξηεο ζηελ Ξεξαθηά.
Δθηηκάκε ινηπόλ όηη δελ κπνξεί ην ίδην ην θξάηνο λα δηώθεη ηνλ εαπηό ηνπ.
Έλα ζεκείν πνπ αλαθέξεηαη ζην ςήθηζκα είλαη όηη ην πεξηθεξεηαθό ζπκβνύιην
πξέπεη λα επαλαιάβεη ηελ εθθξαζκέλε ζέζε ηνπ ελάληηα ζηελ εγθαηάζηαζε λέσλ
αλεκνγελλεηξηώλ.
Θέινπκε λα επηζεκάλνπκε όηη ήδε ππάξρνπλ αδεηνδνηεκέλεο αλεκνγελλήηξηεο πξνο
εγθαηάζηαζε θαη λα εθθξάζνπκε ηελ αληίζεζή καο ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλόινπ
ησλ αλεκνγελλεηξηώλ, είηε είλαη αδεηνδνηεκέλεο, είηε όρη.
ε ζρέζε κε απηά πνπ αθνύζακε ζην ζπγθεθξηκέλν ςήθηζκα, εθθξάδνπκε ηελ
δηαθσλία καο θαηαζέηνληαο ην θάησζη ςήθηζκα:
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ, εθθξάδεη ηελ αιιειεγγύε ηνπ ζηνπο
δησθόκελνπο θαηνίθνπο ηεο άκεο θαη ησλ άιισλ πεξηνρώλ ηνπ Ννκνύ Κεθαινληάο
& Ηζάθεο, κεηαμύ απηώλ Γεκνηηθνί ύκβνπινη θαη εξγαηηθά ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε,
επεηδή έλα ρξόλν πξηλ, πξσηνζηάηεζαλ ζην κεγάιν αγώλα ελάληηα ζηελ
εγθαηάζηαζε λέσλ αλεκνγελλεηξηώλ ζηε ζέζε Ξεξαθηάο. Οη ζπγθεθξηκέλνη
δησθόκελνη καδί κε εθαηνληάδεο άιινπο θαηνίθνπο ησλ πνιύπαζσλ πεξηνρώλ
άκεο θαη Ππιάξνπ, βηώλνληαο ηελ εκπεηξία ησλ κεγάισλ θαηαζηξνθηθώλ
πιεκκπξώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηνλ ΗΑΝΟ, αληηζηάζεθαλ ζηελ παξαπέξα
εγθαηάζηαζε
αλεκνγελλεηξηώλ
θαη
δηεθδίθεζαλ
έξγα
νινθιεξσκέλεο
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο.
Γηα ην ιόγν απηό, ε ζπγθεθξηκέλε δίσμε έρεη ραξαθηήξα ηξνκνθξάηεζεο, όζσλ
δηεθδίθεζαλ ηα απηνλόεηα, αιιά θαη όινπ ηνπ ιανύ κπξνζηά ζηα λέα ζρέδηα
εγθαηάζηαζεο λέσλ Αηνιηθώλ Πάξθσλ, δεθάδσλ κεγαβάη
πνπ ήδε έρνπλ
πξνγξακκαηηζηεί θαη αδεηνδνηεζεί ζε όιν ην λνκό.
Οη ζεκεξηλέο εμειίμεηο κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο ελέξγεηαο, ζηα πιαίζηα ηεο
πνιηηηθήο ηεο επξσπατθήο έλσζεο γηα ηε λέα πξάζηλε θνηλσληθή ζπκθσλία, πνπ
πξνηείλνπλ λέεο ηδησηηθέο επελδύζεηο ζε πεξηζζόηεξεο ΑΠΔ, εθηίλαμε ησλ
ηηκνινγίσλ ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, πνπ ην θαζηζηά παλάθξηβν πξντόλ γηα ηα ιατθά
λνηθνθπξηά, ε αλππαξμία έξγσλ νινθιεξσκέλεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαη ν απηαξρηζκόο θαη ε πνηληθνπνίεζε ησλ ιατθώλ
αγώλσλ, επηβεβαηώλνπλ ηε ζπλνιηθή επίζεζε ελάληηα ζην ιαό από θπβέξλεζε θαη
επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο.
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην απαηηεί:
 ηελ παύζε εδώ θαη ηώξα όισλ ησλ δηώμεσλ, λα ζηακαηήζεη θάζε
πξναλαθξηηηθή δηαδηθαζία θαη λα κπεη ε ππόζεζε ζην αξρείν.
 λα κελ ππάξμεη θακία άιιε εγθαηάζηαζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ήδε αδεηνδνηεζέλησλ, θαζώο θαη λα ππάξμεη
έιεγρνο ησλ ππαξρόλησλ.
 Να απνδεκησζνύλ επηηέινπο νη πιεγέληεο ζην 100% θαη λα απνθαηαζηαζνύλ
όιεο νη δεκηέο ζηηο ππνδνκέο, ζηα λνηθνθπξηά θαη ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ
αθόκα εθθξεκνύλ.
 Να αξρίζνπλ ακέζσο, όια ηα αλαγθαία αληηπιεκκπξηθά έξγα ζηηο πεξηνρέο
πνπ απαηηείηαη, γηα λα πξνζηαηεπζνύλ θαη λα εμαζθαιηζζνύλ από λέεο
θαηαζηξνθέο.
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Σέινο, ν επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝΤΠΟΣΑΚΣΟ ΗΟΝΗΟ» θ. ηέθαλνο ακντιεο
είπε: όηη ηηκά ηνπο αγώλεο ηνπ Κεθαιινλίηηθνπ ιανύ, ν νπνίνο πξνζηαηεύεη ηνλ ηόπν
ηνπ.
Σηκά ηνπο αγώλεο θαηά ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ αλεκνγελλεηξηώλ.
Δκείο ππεξςεθίδνπκε ην ςήθηζκα πνπ θαηαηέζεθε από ηελ «Λατθή πζπείξσζε
Ηνλίσλ Νήζσλ» δηόηη κέζα από απηό ην ςήθηζκα εθθξάδνληαη νη αγώλεο ηνπ
Κεθαιινλίηηθνπ ιανύ.
-------Παξάιεηςε----------ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην απνθάζηζε ηελ έθδνζε ηνπ θάησζη ςεθίζκαηνο, όπσο
ζπλδηακνξθώζεθε κεηαμύ ησλ παξαηάμεσλ ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ζπκβνπιίνπ πιελ ηεο
«Λατθήο πζπείξσζεο Ηνλίσλ Νήζσλ» θαη «Αλππόηαθην Ηόλην», σο εμήο:


Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ εθθξάδεη ηελ αιιειεγγύε ηνπ
ζηνπο δησθόκελνπο θαηνίθνπο ηεο άκεο θαη δεηάεη ηελ παύζε ηεο δίσμήο
ηνπο.



Ζ δίσμε ζε βάξνο ηνπο πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηελ ζηάζε
ηνπο θαη ηνλ αγώλα ηνπο ελάληηα ζηελ εγθαηάζηαζε λέσλ αλεκνγελλεηξηώλ
ζηελ πεξηνρή.



Μεηαμύ ησλ δησθόκελσλ βξίζθνληαη ν δήκαξρνο άκεο, πξώελ
αληηδήκαξρνη, δεκνηηθνί ζύκβνπινη, κε απνηέιεζκα ε δίσμε απηή λα
ζηξέθεηαη θαη ελάληηα ζην ζεζκό ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.

Μεηνςεθνύλησλ ησλ
Πεξηθεξεηαθώλ
πκβνύισλ θ.θ. Αιεμάλδξα Μπαινύ,
Γηνλπζίνπ Κεθαιιελνύ, Υαξάιακπν Υαξαιάκπνπο, Νηθνιάνπ Γθηζγθίλε, Δπγελία
Κνιπβά θαη ηέθαλνπ ακντιε.
--------Παξάιεηςε----------Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε ππνγξάθεηαη .
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό 157-25/23-10-2021

Ο Πρόεδρος Π..

Η Γραμμαηέας Π..

Νικόλαος Μοσζακίηης

Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη
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