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Παξαιάβακε ηελ απαληεηηθή ζαο επηζηνιή επί ησλ γεληθώλ καο απόςεσλ, ηόζν γηα ηελ 

ΜΠΚΔ, όζν θαη γηα ηελ όδεπζε ηνπ αγσγνύ ΣΑΡ ζηα πιαίζηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ 

μεθηλήζαηε γηα ηε ΜΠΚΔ ηνπ αγσγνύ ΣΑΠ. Ζ απάληεζε θαηαδεηθλύεη εκθαλέζηαηα από ην 

πεξηερόκελν ηεο, όηη όιε ε δηαδηθαζία ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ επηθαιείζηε είλαη πέξα γηα 

πέξα πξνζρεκαηηθή θαη όια είλαη πξναπνθαζηζκέλα από κέξνπο ζαο.  

 Αλαγηγλώζθνληαο πξνζεθηηθόηεξα ηηο απαληήζεηο ζαο, πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη 

απηέο δελ καο ηθαλνπνίεζαλ επ’ νπδελί θαη έρνπκε έληνλεο ελζηάζεηο. Δπηπιένλ 

δηαπηζηώζακε όηη ζηηο απαληήζεηο ζαο πέξαλ ησλ ιαζώλ, ησλ αζαθεηώλ θαη ησλ 

παξαιείςεώλ ζαο λα απαληήζεηε ζε νξηζκέλα από ηα δεηήκαηα πνπ ζέζακε, ζειήζαηε λα 

καο δεκηνπξγήζαηε ηελ εληύπσζε όηη ε ΜΠΚΔ θαη ε αθνινπζνπκέλε όδεπζε είλαη ε 

άξηζηε, ρσξίο αηέιεηεο, ζθάικαηα θαη αζάθεηεο θαη όηη ην έξγν δελ ζα έρεη νπδεκία 

δπζκελή επίπησζε ζηε ρώξα καο. Δληύπσζε άιισζηε πνπ ζειήζαηε λα θαιιηεξγήζεηε ζε 

όιεο ηηο ζπλαληήζεηο ηεο «ιεγόκελεο δηαβνύιεπζεο». πλεπώο, άκεζα γελληέηαη ε ππνςία 

ζε θάζε ινγηθά ζθεπηόκελν πνιίηε: αλ ε δηέιεπζε ηνπ αγσγνύ ζα έρεη κόλν ζεηηθέο 

επηπηώζεηο θαη θακία αξλεηηθή ηόηε γηαηί πξαγκαηνπνηείηαη απηή ε δηαβνύιεπζε; Μήπσο 

γίλεηαη γηα θαζαξά ελεκεξσηηθνύο ζθνπνύο γηα λα ηθαλνπνηήζεηε απιά ηελ ππνρξέσζε 

πνπ έρεηε θαη θαηά ζπλέπεηα ε δηαβνύιεπζε δελ είλαη πξαγκαηηθή δηαβνύιεπζε αιιά 

πξνζρεκαηηθή θαη όια όζα ζα γίλνπλ είλαη πξναπνθαζηζκέλα; Ή κήπσο αθόκα ρεηξόηεξα 

γίλεηαη γηα λα πεηζηνύλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη νη θνξείο ώζηε λα ζπλαηλέζνπλ ζηελ 

πξναπνθαζηζκέλε εγθαηάζηαζε (θαη όδεπζε) ελόο αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ, πνπ ζα 

επηθέξεη δπζκελείο επηπηώζεηο ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπο θαζώο θαη ζην 

Πεξηβάιινλ θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο; αθώο θαη ηα εξσηήκαηα απηά είλαη 
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ξεηνξηθά θαη δελ πεξηκέλνπκε λα καο απαληεζνύλ, απαζρνινύλ όκσο ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

καο αθνύ ε δηαβνύιεπζε πνπ πινπνηήζαηε δελ θαζεζύραζε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

Αληηζέησο κάιηζηα επεμέηεηλε ηελ αλεζπρία όισλ καο ηδηαίηεξα γηα ηελ επηθηλδπλόηεηα ηεο  

όδεπζεο ηνπ αγσγνύ κέζα από ηα πινύζηα ηπξθώδε εδάθε ησλ Σελάγε Φηιίππσλ ηα 

νπνία παξνπζηάδνπλ ηόζεο ηδηαηηεξόηεηεο θαη κνλαδηθόηεηεο. 

 Δπίζεο ζέινπκε λα ηνλίζνπκε πσο δελ είλαη δπλαηόλ ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ αγσγνύ 

ζηηο έξξεο λα πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ελόο ζηαζκνύ ζπκπίεζεο θπζηθνύ αεξίνπ 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 125 MW, ζηελ θνηιάδα ηνπ ηξπκόλα, ζε πςόκεηξν 30 κέηξσλ, 

δίπια από ηελ πόιε ησλ εξξώλ. Δπί πελήληα ρξόληα, κέξα – λύρηα ζπλερώο, ν ζηαζκόο 

ζα παξάγεη ξύπνπο, ζε κηα πεξηνρή ζηελ νπνία δελ πλένπλ ηζρπξνί άλεκνη (γηα λα 

δηαζπείξνληαη νη ξύπνη) θαη εκθαλίδεηαη έληνλα ην θαηλόκελν ηεο ζεξκνθξαζηαθήο 

αλαζηξνθήο ελώ παξάιιεια ε νκίριε είλαη θαζεκεξηλό θαηλόκελν. Οη εθπεκπόκελνη 

ξύπνη δελ ζα δηαζπείξνληαη θαη ζα επηβαξύλνπλ ζσξεπηηθά ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ, γηα ηηο 

επόκελεο δύν γελεέο. Πξηλ ζπλερίζεηε ινηπόλ λα επηκέλεηε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

πξναλαθεξόκελνπ ζηαζκνύ θνληά ζηελ πόιε ησλ εξξώλ ζαο παξαθαινύκε λα 

απαληήζεηε ζην παξαθάησ εξώηεκα: «πιεζίνλ ηίλνο άλλοσ μεγάλοσ αζηικού κένηροσ 

εκαηό τιλιάδων καηοίκων ηης Δσηικής Εσρώπης, ηοσ Καναδά ή ηων Η.Π.Α. έτει 

εγκαηαζηαθεί  ζηαθμός ζσμπίεζης θσζικού αερίοσ ηέηοιοσ μεγέθοσς;».   

 Σν ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, σο ν ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο 

Πνιηηείαο ζηελ πεξηνρή ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο 

Πεξηβάιινληνο θαη εθπξνζσπώληαο πάλσ από 1500 θαηαμησκέλνπο Γεσηερληθνύο 

Δπηζηήκνλεο ηεο πεξηνρήο, βιέπνληαο όιε απηήλ ηελ θαηάζηαζε πνπ πάεη λα 

δηακνξθσζεί αιιά θαη ηελ πξαθηηθή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, δειώλεη ηελ έληνλε 

αλεζπρία ηνπ αλεζπρώληαο ηόζν γηα ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 

θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο, όζν θαη γηα ηελ παξαγσγηθή ηθαλόηεηα ησλ επεξεαδόκελσλ 

εδαθηθώλ θαη πδξνινγηθώλ πόξσλ ηεο πεξηνρήο. Έηζη, πεξηκέλνπκε από ηελ πνιηηεία θαη 

ηα αξκόδηα ππνπξγεία λα επηιεθζνύλ ηνπ ζέκαηνο, ώζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηα ζπκθέξνληα, 

ηελ πγεία ησλ πνιηηώλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πξνο όθεινο ηεο αεηθόξνπ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. 

 Γηα εκάο δεηνύκελε δελ είλαη ε εμαζθάιηζε νπνηνπδήπνηε εθήκεξνπ νηθνλνκηθνύ 

νθέινπο (απνδεκηώζεηο, αληηζηαζκηζηηθά νθέιε θ.ι.π.) ζηελ πεξηνρή, ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

θαη ζηνπο θνξείο απηήο γεληθόηεξα, αιιά ε δηαηήξεζε ηεο γεο πςειήο παξαγσγηθόηεηαο 

ζην δηελεθέο, δηόηη απηή ζα απνηειέζεη ην παξαγσγηθό εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

πνιππόζεηεο αλάπηπμεο ηεο ρώξαο καο, πόζν κάιινλ όηαλ ν ίδηνο αγσγόο δελ ζα καο 

πξνζθέξεη ην αγαζό πνπ κεηαθέξεη αιιά απιά απηό ζα δηέξρεηαη από ηελ ρώξα καο. Με 



   

λίγα λόγια δίνοσμε γη και ύδωρ για ηον αγωγό ποσ ηα δανειζόμαζηε από ηα παιδιά μας και 

παίρνοσμε ως ανηάλλαγμα αέρα και ότι αέριο.                    

 Δπειπηζηνύκε ινηπόλ, έζησ θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή όηη ην αξκόδην Τπνπξγείν, ζα 

ιάβεη ζνβαξά ππόςε ηηο αηηηάζεηο όισλ ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ (Γήκνη Αλ. Μαθεδνλίαο, 

Πεξηθέξεηα ΑΜΘ θαη Π.Δ. εξξώλ. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Α.Μ., Σ.Δ.Δ. Α.Μ., Αγξνηηθόο ύιινγνο 

Καβάιαο, ζύιινγνη ησλ Ν.εξξώλ θαη Ν.Καβάιαο θ.α.) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ 

πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο γεο πςειήο παξαγσγηθόηεηαο. 
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