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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Απάντηση στη δηµόσια τοποθέτηση της επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης του 

∆ήµου Εορδαίας κυρίας Αθηνάς Τερζοπούλου. 

 

Για πολλοστή φορά αναγκαζόµαστε δυστυχώς να απαντήσουµε σε όσα αναφέρει σε 

δηµοσίευση της στο Τύπο, η επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης κ. Αθηνά Τερζοπούλου. 

Χρησιµοποιούµε το επίρρηµα «δυστυχώς», διότι ενώ ο καθείς έχει προ πολλού αντιληφθεί ότι ο 

∆ήµος Εορδαίας δεν έχει την πολυτέλεια να αναλίσκεται σε συζητήσεις µικροπολιτικού 

χαρακτήρα, η επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης επιµένει να τοποθετείται δηµοσίως, 

έχοντας παντελή άγνοια βασικών διαδικασιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, διαστρεβλώνοντας 

γεγονότα µε αποκλειστικό και µόνο στόχο τη δηµιουργία εντυπώσεων. 

Την στιγµή µάλιστα που οι εξελίξεις για την περιοχή µας είναι πολύ σοβαρές και οι συνθήκες 

που έχουν διαµορφωθεί γίνονται όλο και δυσµενέστερες, η κυρία Τερζοπούλου επιλέγει την 

πόλωση και το στείρο αντιπολιτευτικό διάλογο, χωρίς επιχειρήµατα και χωρίς θέσεις. 

 

Με την απόφαση 15/2020 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για πρώτη φορά ο ∆ήµος Εορδαίας 

έδειξε ότι είναι ενωµένος στο ζήτηµα της απολιγνιτοποίησης, η οποία όπως σχεδιάζεται δεν έχει 

κανένα χαρακτηριστικό δίκαιης µετάβασης και γίνεται βίαια δηµιουργώντας πολλά ζητήµατα για 

την οικονοµία της περιοχής µας. Σε αυτήν λοιπόν αποφασίστηκε η έγκριση της εισήγησης του 

∆ηµάρχου, όπως αναλυτικά αναγραφόταν στο εισηγητικό µέρος της αποφάσεως.  

Εκεί µεταξύ άλλων είχε τονιστεί η ανάγκη διαµόρφωσης ολοκληρωµένης πρότασης από 

πλευράς ∆ήµου Εορδαίας, µέσω συνεννόησης στην οποία πρέπει να συµβάλλουν ανεξαιρέτως 
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όλοι οι δηµότες της Εορδαίας, εκλεγµένοι και µη, έτσι ώστε να καταστούν όλοι συνοδοιπόροι 

στη δίκαιη διεκδίκηση, µίας µη βίαιης µετάβασης στην µεταλιγνιτική εποχή. 

 

Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του κλίµατος, που επέβαλλε η 15/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, αλλά και η καθολική απαίτηση των πολιτών της Εορδαίας για οµοψυχία και 

συνεννόηση όλων των δυνάµεων του τόπου, ο ∆ήµαρχος Εορδαίας µε την 772/29-12-2020 

απόφασή του, προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής Ενέργειας ∆ήµου Εορδαίας, που θα 

λειτουργήσει µε στοιχεία οµάδας εργασίας και η οποία όπως ρητά αναφέρεται στην απόφαση 

σύστασής της «θα λειτουργεί συµβουλευτικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εορδαίας και 

θα αποτελείται από εκπροσώπους όλων των παρατάξεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

αλλά και άλλων κοινωνικών, οικονοµικών, επιστηµονικών και συνδικαλιστικών 

φορέων». 

Επιλέχθηκε λοιπόν σε αυτή την επιτροπή από πλευράς δηµοτικού συµβουλίου, να 

τοποθετηθούν οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων για να δοθεί σε αυτήν η µέγιστη αλλά 

και η πρέπουσα υπόσταση, έτσι ώστε να λειτουργήσει φέροντας σε πέρας µία πολύ σοβαρή 

αποστολή και δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο τις προϋποθέσεις της κύριας αιτίας σύστασής 

της, η οποία είναι η ενοποίηση όλων των θεσµικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής µας 

σε κοινή στρατηγική για την αντιµετώπιση της βίαιης απολιγνιτοποίησης, που πλήττει την 

Εορδαία στους τοµείς ανάπτυξης και οικονοµίας. 

Η κυρία Τερζοπούλου λοιπόν, παρόλη την επιστηµονική της κατάρτιση, η οποία της επιβάλλει 

νοµικές γνώσεις, δείχνει ότι αγνοεί βασικές διοικητικές πρακτικές και νόµους οι οποίοι διέπουν 

αλλά και καθορίζουν τις βασικές λειτουργίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Πως αλλιώς να εξηγήσει κανείς το εξής ερώτηµα της : «Με ποιο ∆ικαίωµα ορίζετε φασιστικά και 

αλαζονικά, το πλαίσιο και τους στόχους αυτής  της επιτροπής  και µάλιστα περιοριστικά  (15)», 

που θέτει στην δηµόσια τοποθέτηση της; 

Αφού λοιπόν προσπεράσουµε τους χαρακτηρισµούς «φασιστικά» και «αλαζονικά», τους 

οποίους ανέξοδα χρησιµοποιεί σε κάθε δηµόσια τοποθέτηση της η κ. Τερζοπούλου, µε την 

έντονη όµως υποσηµείωση ότι η υποµονή στην προσπάθεια κάποιων να κατεβάσουν σε πολύ 

χαµηλά επίπεδα τον πολιτικό διάλογο έχει και  όρια, να την ενηµερώσουµε ότι στο άρθρο 58 

(παρ. 1 εδάφια θ΄ και ι΄ ) του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» µέσα από το οποίο καθορίζονται οι 

αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου αναφέρεται χαρακτηριστικά : «Ο δήµαρχος προασπίζει τα τοπικά 
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συµφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήµου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, 

διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του µε γνώµονα 

τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας. Ειδικότερα, ο δήµαρχος :… θ) 

Συνιστά οµάδες εργασίας και οµάδες διοίκησης έργου από µέλη του δηµοτικού 

συµβουλίου, υπαλλήλους του δήµου, υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα ή ιδιώτες για τη 

µελέτη και επεξεργασία θεµάτων του δήµου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και 

λειτουργίας τους. 

ι) Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αµοιβή, την εποπτεία και το συντονισµό συγκεκριµένων 

δράσεων του δήµου σε µέλη του δηµοτικού συµβουλίου.». 

 

Καµία αλαζονεία και ασφαλώς κανένας φασισµός στην απόφαση λοιπόν. Απλώς απόρροια εκ 

του νόµου των αρµοδιοτήτων του εκάστοτε ∆ηµάρχου. 

Εδώ να επαναλάβουµε ότι ούτως ή άλλως ο ρόλος της επιτροπής είναι συµβουλευτικός προς το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενώ οι θέσεις και οι αποφάσεις της θα διαβιβάζονται  για έγκριση από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο Εορδαίας. Αυτά αναγράφονται και στην απόφαση η οποία αναρτήθηκε 

στην «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» µε Α∆Α : 69ΒΑΩΡ6-ΥΙΕ, ενώ θα αποσταλεί µε αποδεικτικό παραλαβής και 

στα οριζόµενα µέλη. 

 

Αυτό όµως που µας είναι δύσκολο να κατανοήσουµε, είναι για ποιον λόγο ακριβώς 

διαµαρτύρεται η κυρία Τερζοπούλου;  

Αν απλώς διαφωνεί µε τον ορισµό της στην Επιτροπή Ενέργειας, θα µπορούσε να τον αρνηθεί 

και όχι να αναλωθεί σε ανούσιες δηµοσιεύσεις, µε µόνο σκοπό τη δηµιουργία εντυπώσεων. 

Άλλωστε αυτό αναγράφει και η ίδια η απόφαση στην τελευταία παράγραφό της, όπου 

σηµειώνεται χαρακτηριστικά ότι : «Ο ∆ήµαρχος διατηρεί το δικαίωµα επέκτασης ή 

τροποποίησης της λίστας των µελών της Επιτροπής σε περίπτωση που κάποια από τα µέλη 

της δεν δύνανται να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους ή σε περίπτωση που η αλλαγή 

συµβάλει στην καλύτερη αντιπροσώπευση των φορέων και λειτουργία της Επιτροπής.» 

 

Προς τι λοιπόν όλες αυτές οι διαµαρτυρίες και οι ανέξοδοι χαρακτηρισµοί ; ∆εν ενδιαφέρει την 

κυρία Τερζοπούλου η συµµετοχή της σε µια επιτροπή όπου θα συµµετέχουν µεταξύ άλλων οι 

επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων και  η οποία θα συµβάλλει στην προσπάθεια επίτευξης 

του στόχου κατάθεσης µίας ολοκληρωµένης πρότασης από πλευράς ∆ήµου Εορδαίας, 
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διασφαλίζοντας τα εχέγγυα δηµιουργίας κατάλληλων συνθηκών µετάβασης στη µεταλιγνιτική 

εποχή µε όρους δικαιοσύνης ; 

Θέλει τελικά η κυρία Τερζοπούλου να συµµετέχει στην κοινή προσπάθεια, για τον στόχο που 

θέσαµε όλες οι παρατάξεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 15/2020 απόφασή του, για την 

επιβίωση της περιοχής της Εορδαίας µε συντονισµένο και οργανωµένο σχέδιο ή θέλει απλώς 

να παρακολουθούµε αµέτοχοι τις εξελίξεις ; 

 

H αγωνία της κυρίας Τερζοπούλου στο να διατηρήσει κοµµατικές ισορροπίες, δεν ενδιαφέρουν 

κανένα και δεν υπάρχει πολυτέλεια χρόνου για να απασχολήσουν σοβαρά ούτε τη δηµοτική 

αρχή και πολύ περισσότερο τους πολίτες της Εορδαίας. Μπορεί εφόσον το έχει επιλέξει, να 

συνεχίσει την µικροπολιτική της προσέγγιση στα προτάγµατα και τις προκλήσεις που 

αντιµετωπίζει η περιοχή µας. 

 

Να µην παραλείψουµε να υπογραµµίσουµε ότι τα υπόλοιπα που αναφέρει στη δηµόσια της 

τοποθέτηση η επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης για τους συνεργάτες και τη στελέχωση 

του Γραφείου ∆ηµάρχου έχουν απαντηθεί αναλυτικά σε προηγούµενο δελτίο τύπου και η 

συνέχιση από πλευράς της, µε αναφορά ψευδών αριθµών και ποσών µάλιστα, δίνει απλώς την 

εντύπωση δηµιουργίας εµµονών,  

 

Τέλος να επαναλάβουµε δύο πράγµατα προς την κ. Τερζοπούλου, πάντα µε καλή προαίρεση: 

 

1. Όσοι δεν αντιληφθούν την κρισιµότητα των στιγµών και την αναγκαιότητα να υπάρξει 

σοβαρότητα και οµόνοια στην αντιµετώπιση τους, απλώς θα προσπεραστούν από τις 

ίδιες τις εξελίξεις. 

2. Η αντιπολίτευση είναι θεσµική ανάγκη για τη λειτουργία της δηµοτικής αρχής, δεν µπορεί 

να γίνεται µε όρους που εντάσσονται στην πρακτική της λασπολογίας και της 

συκοφάντησης, έτσι ώστε να καλυφθούν η ένδεια επιχειρηµάτων, προτάσεων και 

θέσεων. 

 

Να κλείσουµε µε ευχές για καλή χρονιά και φώτιση σε όλους. 

 


