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Τεκ ακηίζεζε ηεξ ζηεκ ηδηςηηθμπμίεζε πενηθενεηαθώκ αενμδνμμίςκ
μεηαλύ αοηώκ θαη ηεξ Ιθανίαξ, εθθνάδεη ε Δεμμηηθή Ανπή Ιθανίαξ.
Σςεηικά με ηημ απόθαζη ηξρ Υπμονγμύ Υπμδμμώκ θαη Μεηαθμνώκ κ. Χοήζηξρ Σπίοηζη
η ξπξία δημξζιεύηηκε ζηημ Εθημεοίδα ηηπ Κρβεομήζεωπ (αο. θύλλξρ 4782, 25
Οκηωβοίξρ 2018) και αθόοα ηημ δηαδηθαζία ηδηςηηθμπμίεζεξ 23 πενηθενεηαθώκ
αενμδνμμίςκ μεηανύ αρηώμ και ηηπ Ιθανίαξ. Ο δήμανπμξ Ιθανίαξ Σηέλιξπ Σηαμξύλξπ
εκθοάζξμηαπ ηημ διξίκηζη ηξρ δήμξρ Ικαοίαπ έκαμε ηημ ακόλξρθη δήλωζη,
«Η ζογθοβένκεζε ΤΡΘΖΑ–ΑΜΕΚ ζοκεπίδμκηαξ ημ ένγμ ηωκ θοβενκήζεωκ
ΜΔ- ΠΑΟΙ, λεπμοιά ό,ηη απέμεηκε όνζημ ζ’ αοηόκ ημκ ηόπμ με άμεζεπ επιπηώζειπ
ζηε δωή ηωκ θαημίθωκ, ζηιπ μεηακιμήζειπ ηόζξ ητμ ίδιτμ και ητμ επιζκεπηώμ ητμ
μηζιώμ μαπ, όζξ και ητμ βαζικώμ ειδώμ διαβίτζηπ.
Η θαηεύζοκζε αοηή δεκ είκαη βέβαηα θεναοκόξ εκ αηζνία. Η πξλιηική ιδιτηικξπξιήζετμ
και η παοάδξζη ηηπ δημόζιαπ πεοιξρζίαπ ζηξ κεθάλαιξ είμαι μέοξπ ηηπ ζηοαηηγικήπ
ηηπ Ε.Ε και ητμ ελλημικώμ κρβεομήζετμ για ηημ "ακάπηολε" και κροίτπ για ηημ
αμάκαμση ητμ κεοδώμ ητμ μξμξπτλίτμ μέζτ και ηηπ δημιξρογίαπ μέτμ πεδίτμ
κεοδξθξοίαπ. Η ηδηωηηθμπμίεζε ηωκ αενμδνμμίωκ εκηάζζεηαη ζημκ Εκηαίμ Εονςπασθό
Φώνμ Μεηαθμνώκ. Αοηή είκαη ε πμιηηηθή ηεξ "εμίζςρζηπ ηωμ δημξζίωμ εζόδωμ" και ηηπ
"διάζωζηπ ηηπ εθμικήπ ξικξμξμίαπ" αοηή είκαη ε πμιηηηθή ηεξ ηδηωηηθμπμίεζεξ θαη ηωκ
ζομπνάλεωκ δεμόζημο & ηδηωηηθμύ ημμέα πμο επηβάιιεηαη πηα ζπεδόκ ζηα πάκηα .
Οη απαναίηεηεξ κμμμζεηηθέξ νοζμίζεηξ πμο έγηκακ από ηηξ ζογθοβενκήζεηξ, από ημ 2011
έωξ θαη ζήμενα, δηαμμνθώκμοκ έκα εθηαιηηθό ημπίμ ζηηξ αενμμεηαθμνέξ. Η παοαςώοηζη
για εκμεηάλλερζη ζηξρπ επιςειοημαηικξύπ ξμίλξρπ εμπεοιέςει βέβαια και ηημ αύνηζη
ητμ ηελώμ. Η ίδηα πμιηηηθή είκαη πμο έπεη μδεγήζεη ζηεκ αύλεζε ηωκ εηζηηενίωκ θαη ηεκ
επηβμιή δημδίωκ ζημ αενμδνόμημ ηεξ Υόπηηθ. Σξ ίδιξ θα ζρμβεί και ζηα πεοιθεοειακά
αεοξδοόμια πξρ θα ιδιτηικξπξιηθξύμ. Η ιεηημονγία ηωκ αενμδνμμίωκ με αοηή ηε μμνθή
ζα ακεβάζεη ημ θόζημξ μεηαθμνάξ, ημ μπμίμ ζα θμνηωζεί ζημ ιαό, ζα μδεγήζεη
ενγαδόμεκμοξ ζηεκ απόιοζε θαη ηεκ ακενγία. Σμ ίδημ αθμνά θαη ζηεκ αζθάιεηα ηωκ
πηήζεωκ, αθμύ ε ιμγηθή ημο μέγηζημο θένδμοξ από ημκ ηδηώηε επεκδοηή είκαη ζίγμονμ όηη
ζομβάιιεη ζε βάνμξ ηεξ αζθάιεηαξ.

Ωξ «Λασθή Σοζπείνςζε Ιθανίαξ» έπμομε εθθνάζεη από ημκ Οθηώβνημ ημο 2013 ηεκ
καηηγξοημαηική αμηίθεζη μαπ ζηημ ιδιτηικξπξίηζη ητμ αεοξδοξμίτμ ηεξ πώναξ.
Σμ επακαιάβαμε θαη με απόθαζε ημο δεμμηηθμύ ζομβμύιημο (159/2014) όηαμ ξ δήμξπ
Θκαοίαπ με ηημ ζημεοιμή ηξρ διξίκηζη, άοςιζε μα παίομει και απξθάζειπ πξρ
αμηιηίθεμηαι ζηημ κροίαοςη πξλιηική.
ήμενα μπνμζηά ζημοξ ζπεδηαζμμύξ ηεξ θοβένκεζεξ, γηα μηα αθόμα θόνα δειώκμομε ηεκ
αμηίθεζη μαπ ζηημ ποξτθξύμεμη από ηημ κρβέομηζη ιδιτηικξπξίηζη ητμ αεοξδοξμίτμ
ηεξ πώναξ. Γκωνίδμκηαξ όηη ε ηδηωηηθμπμίεζε ηωκ αενμδνμμίωκ δεκ γίκεηαη μύηε γηα ηεκ
θαιύηενε πανμπή οπενεζηώκ, μύηε βέβαηα ζε όθειμξ ηωκ κεζηωηώκ θαη ηωκ ενγαδμμέκωκ
ζε αοηά. Η ιδιτηικξπξίηζη γίμεηαι για μα ποξζηεθεί άλλξπ έμαπ κοίζιμξπ ηξμέαπ ηηπ
ξικξμξμίαπ ζηημ κεοδξθξοία ητμ επιςειοημαηικώμ ξμίλτμ και όλα αρηά για ηη
λεγόμεμη αμηαγτμιζηικόηηηα ηηπ ελλημικήπ ξικξμξμίαπ. Δηλαδή πξια μξμξπώλια ηξρ
κλάδξρ ητμ αεοξμεηαθξοώμ θα ζργκεμηοώζξρμ μεγαλύηεοξ πξζξζηό ηηπ αγξοάπ,
άοα και ηεοάζηια κέοδη.
Γπηπιέμκ ε ηδηωηηθμπμίεζε ηωκ αενμδνμμίωκ ημο Αηγαίμο εμέςει κιμδύμξρπ για ηημ
αζθάλεια ηηπ ςώοαπ, ζε μηα ηόζμ εοαίζζεηε πενημπή, όπμο μη ακηαγωκηζμμί μεγάιωκ
ημπενηαιηζηηθώκ θναηώκ γηα ηα θμηηάζμαηα πεηνειαίμο θαη θοζηθμύ αενίμο θαη ηωκ
δνόμωκ μεηαθμνάξ ημοξ, μπμνεί κα μδεγήζμοκ ζε απνόβιεπηεξ θαη επηθίκδοκεξ ελειίλεηξ.
Απέκακηη ζε αοημύξ ημοξ ζπεδηαζμμύξ ε πνόηαζε γηα εμιαίξ, απξκλειζηικά δημόζιξ
θξοέα για αεοξδοόμια, αεοξμεηαθξοέπ και ηεςμική βάζη ζρμηήοηζηπ και ρπξζηήοινηπ,
είκαη θαηά ηεκ γκώμε μαξ ε μμκαδηθή ιύζε για αζθαλείπ πηήζειπ, με θθημό ειζιηήοιξ,
για ζτζηό κεμηοικό ζςεδιαζμό και ποξγοαμμαηιζμό δοξμξλξγίτμ.
Ο Δήμαοςξπ θαη ε Δεμμηηθή Ανπή Θκαοίαπ θαιμύκ όιμοξ ημοξ θμνείξ ηωκ κεζηώκ μαξ
κα απαηηήζμομε: Να μεκ ηδηςηηθμπμηεζεί θακέκα αενμδνόμημ, κα δεμημονγεζεί
δεμόζημξ θμνέαξ αενμπμνηθώκ θαη αθημπιμσθώκ ζογθμηκςκηώκ πμο ζα ελαζθαιίδεη
αζθαιή θαη θηεκή μεηαθίκεζε, όιμ ημ πνόκμ, ακζνώπςκ θαη εμπμνεομάηςκ.
Καιμύμε ηέιμξ ημκ ιαό ηωκ κεζηώκ μαξ: Να μνγακώζεη ηεκ πάιε ημο, κα μεκ
επηηνέρεη ηεκ πανάδμζε αενμδνμμίςκ θαη ιημακηώκ ζηα πένηα ηςκ μμκμπςιίςκ.
Έηζη ώζηε κα δεμημονγεζεί μηα ζομμαπία πμο ζα απμηνέρεη αοηά ηα ζπέδηα θαη
γεκηθόηενα ηεξ ακηηιασθέξ πμιηηηθέξ θοβένκεζεξ θαη Ε.Ε, θαζηζηώκηαξ ημ ιαό πμο
πανάγεη ημκ πιμύημ κμηθμθύνε ζημκ ηόπμ ημο.»
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