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Κάλεσμα συμμετοχής στο αυριανό συλλαλητήριο, που διοργανώνει ο Δήμος 

Κέρκυρας, ενάντια στην λανθασμένη επιβολή του Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων 

Ακινήτων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ στην Κέρκυρα, απηύθυναν σήμερα ο 

Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης 

Μπάμπης Χαραλάμπους και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας 

Γιάννης Ρίγγας.  

 

Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 και ώρα 10 

το πρωί έξω από το κτίριο της πρώην Νομαρχίας, σε υλοποίηση ομόφωνης απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας.  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας Γιάννης Ρίγγας τόνισε ότι «το 

αυριανό συλλαλητήριο πραγματοποιείται προκειμένου να καταδείξουμε την πρόδηλη 

αδικία εις βάρος των συμπολιτών μας. Η κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται να 

διορθώσει τα λάθη. Αύριο είναι η ώρα των πολιτών και καλούμε όλους τους 

Κερκυραίους να δώσουν το παρών ώστε να παύσει η αδικία που υφιστάμεθα».  

 

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ΛΑ.ΣΥ. Μπάμπης Χαραλάμπους δήλωσε 

ότι η  παράταξή του έχει εκφράσει διαφορετικές θέσεις από εκείνες της δημοτικής 

αρχής, παρ’ όλ’ αυτά «δηλώσαμε ότι θα παραστούμε με δικό μας μπλοκ και δικό μας 

πλαίσιο διεκδίκησης στην αυριανή διαμαρτυρία. Η κινητοποίηση γίνεται πολύ αργά, 

καθώς ήδη οι συμπολίτες μας καλούνται να πληρώσουν την 5
η
 δόση του χαρατσιού. 

Καλούμε όλους στην αυριανή κινητοποίηση με αίτημα όχι σε όλα τα χαράτσια».  

 

Κλείνοντας την κοινή συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης 

Τρεπεκλής υπογράμμισε ότι «έστω και καθυστερημένα πρέπει να στείλουμε μήνυμα 

διαμαρτυρίας για την αδικία που έχει συντελεστεί. Παρά τα επανειλημμένα 

διαβήματα, παρά τις συνεχείς επιστολές και επισκέψεις στα αρμόδια υπουργεία, 

φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένοι να διορθώσουν το λάθος στον υπολογισμό του 

τέλους μέσω ΔΕΗ. Κατανοούμε ότι λάθη γίνονται αλλά δεν κατανοούμε την 

συνεχιζόμενη αδιαφορία και αυθαιρεσία της πολιτείας. Δεν θα θέλαμε να 

κινητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας αλλά πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι η 

Κέρκυρα αντιστέκεται. Και η κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι υποχρεωμένη να σεβαστεί 

τις ομόφωνες αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων και όχι να μην απαντά καν στα 

αιτήματά μας και να βρίσκουμε κλειστές πόρτες. Πρέπει να διορθωθεί το λάθος που 

έχει γίνει και καλώ τους Κερκυραίους να στείλουν αύριο το μήνυμά τους».  



 

 

 

Σε ερώτηση δημοσιογράφου γιατί στη συνέντευξη τύπου δεν παραβρέθηκαν όλοι οι 

επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Κέρκυρας Γιάννης Ρίγγας απάντησε ότι «ο κ. Αλ. Αυλωνίτης και η κα. Μερ. Υδραίου 

είχαν ανειλημμένες υποχρεώσεις αλλά βοηθούν και εκείνοι στην κινητοποίηση ενώ ο 

κ. Ραιδεστινός ενημέρωσε ότι η παράταξή του θα λάβει μέρος μόνο στο 

συλλαλητήριο της Τετάρτης 12/3/2014».  

 

  

 


