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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την Τρίτη 26/6 Ημέρα απελευθέρωσης της Καβάλας, συνελήφθη ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΕ, πρόεδρος του 
σωματείου μέλους μας «Το Βαρέλι» και δημοτικός σύμβουλος της Καβάλας, συνάδελφος Κελαϊδάκης 
Εμμανουήλ, με την κατηγορία «παρεμπόδιση των εργασιών της όδευσης του αγωγού ΤΑΠ μέσα από τα 
χωράφια» . 
Μαζί με τον αντιπρόεδρο συνελήφθησαν άλλοι 7 συντοπίτες του, εκ των οποίων οι 2 είχαν ξεκινήσει απεργία 
πείνας . 
Το έγκλημα που διέπραξαν είναι ότι αντιδρούν με πρωτοστάτη τον Θέμη Καλπακίδη, πρόεδρο των αγροτών, 
στην διέλευση του αγωγού μέσα από τα χωράφια τους ζητώντας την αλλαγή όδευσης του αγωγού ΤΑΠ. 
Η άρνηση αλλαγής όδευσης του αγωγού, που η δαπάνη της δεν είναι άξια λόγου, δείχνει φανερά ότι το σχέδιο 
προσβλέπει στην Τύρφη των Φιλίππων. 
Όταν δίνεις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να διατηρήσεις το κοινωνικό πρόσωπο σαν ΤΑΠ και δεν το κάνεις 
πραγματικότητα αλλάζοντας την όδευση του αγωγού, όταν με κατασκευασμένο σκεπτικό φυλακίζεις αυτούς 
που αντιδρούν, όταν ο Υπουργός Ενέργειας λέει «θα σας φτιάξουμε το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή αλλά 
δεν θέλω να ξανακούσω λέξη για την αλλαγή όδευσης του αγωγού» τότε το «πρόβλημα» αλλαγής όδευσης  
χρησιμοποιείται ως πρόσχημα στο σχέδιο εκμετάλλευσης της Τύρφης των Φιλίππων. 
Και όταν ο αντιπρόεδρος της ΠΟΕ συμμετέχει για ακόμη μια φορά ενεργά στηρίζοντας Κοινωνικές Ομάδες με 
πράξεις συμπαράστασης, όπως οφείλει ως μέλος της ευρύτερης κοινωνίας της Καβάλας, φυλακίζεται με 
ψευδείς κατηγορίες διότι δημιουργεί πρόβλημα σε αυτούς που απεργάζονται σχέδια εκμετάλλευσης της γης 
των αγροτών. 
Απαιτούμε την άμεση απόσυρση των ψευδών κατηγοριών για τον Αντιπρόεδρο της ΠΟΕ συνάδελφο 
Κελαϊδάκη Εμμανουήλ και όλους τους υπόλοιπους αγωνιστές. 
Την άμεση αλλαγή όδευσης του Αγωγού ΤΑΠ αποδεικνύοντας στην πράξη το σεβασμό στις τοπικές 
κοινωνίες.  
Δηλώνουμε την πλήρη συμπαράστασή μας στους αγρότες της περιοχής στηρίζοντας το αίτημα τους για 
αλλαγή όδευσης του αγωγού. 
Ως εργαζόμενοι στην ενέργεια στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες ανάπτυξης αυτής της χώρας μέσα από 
επενδύσεις στην ενέργεια με την βασική προϋπόθεση του σεβασμού στην κοινωνία, διότι η ανάπτυξη αυτής 
της χώρας πρέπει να γίνει και μέσα από την στήριξη του πρωτογενή τομέα και ένας από αυτούς είναι η 
γεωργία. 

Δικαίωση σήμερα στο Δικαστήριο Καβάλας για τους 8 αγωνιστές. 
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