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Mε ηεκ πανμφζα επηζημιή μαξ ζέιμομε κα ζαξ εθθνάζμομε ημκ 

πνμβιεμαηηζμυ μαξ γηα ηεκ πμνεία ηεξ «EL.FE. A.E.», ε μπμία εδνεφεη ζημκ 

Κ. Ηαβάιαξ. Ε ζογθεθνημέκε βημμεπακία είκαη ε μυκε ειιεκηθή 

ιηπαζμαημβημμεπακία, ε μπμία εδχ θαη δεθαεηίεξ πανάγεη ορειήξ πμηυηεηαξ 

ιηπάζμαηα ελοπενεηχκηαξ ηυζμ ηηξ ακάγθεξ ηεξ ειιεκηθήξ γεςνγίαξ, υζμ θαη 

οπενεηχκηαξ ηεκ ακάπηολε ηεξ ειιεκηθήξ μηθμκμμίαξ γεκηθυηενα. Αοηυ 

γίκεηαη εφθμια ακηηιεπηυ ακ ακαιμγηζηεί θακείξ ηε ζοκμιηθή δναζηενηυηεηα 

ηεξ βημμεπακίαξ θαη ηεκ ζεηηθή ηεξ επίδναζε ζηεκ αφλεζε ηεξ απαζπυιεζεξ, 

ζηεκ αφλεζε ημο μεηαθμνηθμφ ένγμο,  ζηεκ αφλεζε ηεξ πνμζηηζέμεκεξ αλίαξ 

ηςκ παναγυμεκςκ πνμσυκηςκ, ηηξ ελαγςγέξ, θ.ιπ. Ε βηςζημυηεηα υμςξ ηεξ 

ζογθεθνημέκεξ βημμεπακίαξ θιμκίδεηαη ζήμενα ιυγς πνμβιεμάηςκ ηεξ 

ηδημθηεζίαξ ηεξ, ε μπμία ακηημεηςπίδεη γεκηθυηενα πνμβιήμαηα, ηα μπμία 

είκαη γκςζηά. Αοηά ηα πνμβιήμαηα υμςξ δεμημονγμφκ μία θαίνηα εμπιμθή 

ζηεκ ζπέζε ηεξ βημμεπακίαξ με ηεκ πάνμπμ θοζηθμφ αενίμο θαη έηζη ε πανμπή 

θοζηθμφ αενίμο ζημ ενγμζηάζημ έπεη δηαθμπεί (ή πνυθεηηαη κα δηαθμπεί 

μνηζηηθά) με απμηέιεζμα κα επίθεηηαη θαη ε δηαθμπή ηεξ παναγςγήξ 

ιηπάζμαημξ ιυγς ελάκηιεζεξ ηςκ πνχηςκ οιχκ. Αοηή ε θαηάζηαζε είκαη 

πνςημθακήξ δηυηη πνυθεηηαη γηα μηα θενδμθυνα επηπείνεζε με μεγάιεξ 

πνμμπηηθέξ ακάπηολεξ θαη ζημκ θιάδμ ηςκ μεηαθμνχκ θαη ηεξ εκένγεηαξ 

(δηαζέηεη δηθυ ηεξ ιημάκη θαη οπμδμμέξ γηα ηεκ παναγςγή εκένγεηαξ)  

Οεμεηχκεηαη μάιηζηα ημ γεγμκυξ υηη ε παναγςγηθή δηαδηθαζία ζημ 

ζογθεθνημέκμ ενγμζηάζημ δεκ δηαθυπεθε επί δεθαεηίεξ.  

Πεκ ίδηα ζηηγμή, ηα παναγυμεκα πνμσυκηα ηεξ βημμεπακίαξ, 

ελαθμιμοζμφκ κα έπμοκ ορειή δήηεζε (πανά ηηξ αιιαγέξ ζημκ ηνυπμ 

εμπμνίαξ ηςκ ιηπαζμάηςκ ζηεκ εζςηενηθή αγμνά θαη ηεκ άμεζε απμπιενςμή 

ημοξ) θαη κα πιενμφκ ηηξ πνμτπμζέζεηξ μίαξ γεςνγίαξ εονςπασθχκ 

πνμδηαγναθχκ, ε μπμία πιενεί ημ θμηκμηηθυ πιαίζημ ηςκ Ηακυκςκ Μνζήξ 

Γεςνγηθήξ Νναθηηθήξ θαη ηεξ Νμιιαπιήξ Οομμυνθςζεξ θαη ηα 

εθανμμδυμεκα πιαίζηα πηζημπμηήζεςκ χζηε κα δηαζθαιίδμκηαη μη απαηηήζεηξ 
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ηςκ θαηακαιςηχκ, ε μιμθιενςμέκε θαη αεηθμνηθή δηαπείνηζε θαη ε πνμζηαζία 

ημο πενηβάιιμκημξ. 

Οημ ενχηεμα πμο ακαθφπηεη γηα ημ εάκ ε ζοκέπηζε ηεξ ιεηημονγίαξ ηεξ 

«EL.FE. A.E.» είκαη επςθειήξ γηα ηεκ ειιεκηθή γεςνγία θαη μηθμκμμία, ε 

απάκηεζε είκαη πνμθακχξ ζεηηθή. Οημ ενχηεμα ακ μη οπυιμηπμη θμνείξ πμο 

δηαθηκμφκ ιηπάζμαηα ζηεκ Γιιάδα μπμνμφκ κα θαιφρμοκ ημ ζοκμιηθυ υγθμ 

ιηπαζμάηςκ πμο δηαζέηεη ε βημμεπακία αοηή ζηεκ ειιεκηθή γεςνγία, ε 

απάκηεζε είκαη λεθάζανα ανκεηηθή. Νένακ αοηχκ ηςκ ζεμάηςκ μη επηπηχζεηξ 

ζηεκ πυιε θαη ζημκ κμμυ Ηαβάιαξ είκαη ηνμμαθηηθέξ. Ε πυιε θαη μ κμμυξ 

Ηαβάιαξ ζα θηκδοκέρμοκ κα θαηαννεφζμοκ μηθμκμμηθά ακ πάρεη κα ιεηημονγεί 

θαη κα πανάγεη μ οπ’ ανηζμυκ «1» μηθμκμμηθυξ ημοξ πκεφμμκαξ. Ανκεηηθέξ θαη 

εθηεηαμέκεξ ζα είκαη θαη μη ζοκέπεηεξ ζηεκ ειιεκηθή γεςνγία θαη ζηεκ 

μηθμκμμία ηεξ πχναξ πμιφ πενηζζυηενμ οπυ ηηξ πανμφζεξ ζοκζήθεξ ηεξ 

μηθμκμμηθήξ θνίζεξ. 

 Ηφνημη Ρπμονγμί, 

 Ηφνημη Ανπεγμί ηςκ πμιηηηθχκ θμμμάηςκ, 

 Ηφνημη Βμοιεοηέξ, 

 Ηφνηε Νενηθενεηάνπα, 

 Ηφνηε Δήμανπε, 

είκαη απυιοηε ακαγθαηυηεηα υιμη εζείξ, ζηα πιαίζηα ηςκ ανμμδημηήηςκ πμο 

έπεηε, κα θαηαβάιεηε θάζε δοκαηή πνμζπάζεηα χζηε, ζηα πιαίζηα ηςκ 

θακυκςκ ηεξ δεμμθναηίαξ θαη ημο ειεφζενμο μηθμκμμηθμφ ζοζηήμαημξ ηεξ 

πχναξ, κα οπάνλεη απεμπιμθή ζημ δήηεμα ηεξ πανμπήξ θοζηθμφ αενίμο πνμξ 

ηεκ «EL.FE. A.E.» θαη κα ζοκεπηζηεί ε ιεηημονγία θαη ε παναγςγηθή δηαδηθαζία 

ηεξ ζογθεθνημέκεξ βημμεπακίαξ πνμξ υθειμξ ηεξ γεςνγίαξ θαη ηεξ μηθμκμμίαξ 

ηεξ παηνίδαξ μαξ. Γοειπηζημφμε υηη ημ ζογθεθνημέκμ αίηεμα, ημο ζοιιυγμο 

μαξ, μ μπμίμξ είκαη θαη μ ανμυδημξ επηζηεμμκηθυξ ζφιιμγμξ ηεξ πενημπήξ μαξ, 

ηα μέιε ημο μπμίμο έπμοκ ημ επηζηεμμκηθυ ακηηθείμεκμ ηεξ ζνέρεξ ηςκ 

θοηχκ, ηεξ εδαθμιμγίαξ θαη ηεξ πνήζεξ ηςκ ιηπαζμάηςκ, ζα εηζαθμοζηεί απυ 

εζάξ.  

Μθείιμομε, υμςξ, επηπιέμκ κα ζέζμομε οπ’ υρε ζαξ υηη δεκ πνυθεηηαη 

γηα έκα αίηεμα, ημ μπμίμ έπεη εονεία πνμκηθά πενηζχνηα οιμπμίεζεξ ημο. 

Ακηίζεηα ε ακαγθαηυηεηα επίιοζεξ ημο ζέμαημξ αοημφ πενημνίδμκηαη εκηυξ 

ηςκ επυμεκςκ δέθα (ή θαη ιηγυηενςκ) εμενχκ. 

Ακαμέκμομε, ιμηπυκ, απυ εζάξ κα θαηαβάιιεηε θάζε απαηημφμεκε 

πνμζπάζεηα χζηε κα επηιοζεί ημ ζογθεθνημέκμ δήηεμα χζηε κα είμαζηε ζε 

ζέζε ηυζμ εμείξ αιιά θαη υιμη μη πμιίηεξ πμο ημ παναθμιμοζμφκ κα ζαξ 

θαηαιμγίζμομε μία επηηοπεμέκε ζομβμιή ζηεκ ακηημεηχπηζε ηεξ μηθμκμμηθήξ 

θνίζεξ θαη μία ζομβμιή ζηεκ ακάπηολε ηεξ πχναξ θαη εηδηθυηενα ημο 

γεςνγηθμφ ηεξ ημμέα, υηακ μάιηζηα υιμη εοαγγειίδμκηαη υηη μ αγνμηηθυξ 

ημμέαξ ηεξ πχναξ μαξ μπμνεί κα απμηειέζεη ηεκ αημμμεπακή ελυδμο ηεξ 

πχναξ μαξ απυ ηεκ μηθμκμμηθή θνίζε.  

Μ Οφιιμγμξ Γεςπυκςκ Κ. Ηαβάιαξ πένα απυ ημ κα θαιέζεη υιμοξ 

ημοξ ζοκανμυδημοξ Ρπμονγμφξ ζημ κα δναζηενημπμηεζμφκ απμηειεζμαηηθά 

πάκς ζημ ηυζμ ορειήξ ζπμοδαηυηεηαξ ζέμα θαη κα εκεμενχζεη ημοξ 

οπυιμηπμοξ απμδέθηεξ ηεξ πανμφζαξ επηζημιήξ γηα ηηξ απυρεηξ ημο, μθείιεη 



κα εκεμενχζεη θαη ημοξ θμνείξ ηεξ Ηαβάιαξ υηη ζα ζομμεηάζπεη ζε υπμηεξ 

πνςημβμοιίεξ απμθαζηζζμφκ γηα ημ ζέμα αοηυ. Γπηπιέμκ ζα είκαη ζηεκ 

δηάζεζή ημοξ πνμθεημέκμο κα ζομβάιιεη ζηα υπμηα επηζηεμμκηθήξ θφζεςξ 

δεηήμαηα δεηεζεί ε ζοκδνμμή ημο, ιυγς ημο ελεηδηθεομέκμο επηζηεμμκηθμφ 

οπμβάζνμο ηςκ μειχκ ημο. 
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