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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πυλώνες τέλος έπειτα από τον αγώνα της δημοτικής αρχής  
 

Τον περασμένο Ιούνιο πραγματοποιήθηκε η αποξήλωση των πυλώνων της ΔΕΗ 
στο Παλαιόκαστρο και μόλις προχθές η απομάκρυνσή τους από το χώρο. Πρόκειται 
για μια από τις προεκλογικές δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής και προσωπικά του 
δημάρχου Ωραιοκάστρου Αστέριου Γαβότση η οποία υλοποιήθηκε, 
ικανοποιώντας ένα χρόνιο και πάγιο αίτημα εκατοντάδων κατοίκων της περιοχής 
του Παλαιοκάστρου, οι οποίοι απευθύνθηκαν στη δημοτική αρχή προκειμένου να 
βρεθεί λύση στο χρόνιο πρόβλημά τους.  

«Η απενεργοποίηση της Γ.Μ. 150 KV ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΚΙΛΚΙΣ στην περιοχή του 
Παλαιοκάστρου, μήκους 12 χιλιομέτρων αλλά και η απομάκρυνση των πυλώνων, 
που βρίσκονταν μέχρι και χθες σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από τις οικίες και 
τα σχολεία της εν λόγω περιοχής, γεγονός που ελλόχευε κινδύνους για την υγεία 
των κατοίκων, με ικανοποιούν ιδιαίτερα καθώς πρόκειται για έναν προσωπικό μου 
αγώνα, όχι μόνο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τη διοίκηση του δήμου αλλά 
και κατά την προηγούμενη περίοδο, όντας αντιπολίτευση. Κάναμε ό,τι καλύτερο 
μπορούσαμε προκειμένου να αποξηλωθούν οι εν λόγω πυλώνες σε σύντομο 
χρονικό διάστημα», είχε δηλώσει τον περασμένο Ιούνιο ο κ. Γαβότσης.  

Το ιστορικό  

Η δημοτική αρχή Ωραιοκάστρου μερίμνησε από την αρχή της θητείας να ζητήσει 
τη συνδρομή νομικού αναφορικά με την απομάκρυνση των πυλώνων από την 
περιοχή. Με πρόταση του δημάρχου το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να 
αναθέσει στη δικηγόρο Γιάννα Παναγοπούλου την υπόθεση, καθώς η ίδια είχε 
χειριστεί επιτυχώς παρόμοιες υποθέσεις κατά το παρελθόν. Με έγγραφό της στις 7 
Φεβρουαρίου 2017 η κα Παναγοπούλου ενημέρωνε τη διοίκηση του δήμου ότι «η 
ΑΔΜΗΕ γνωστοποίησε εγγράφως στην εταιρεία μας ότι το πρώτο εξάμηνο του 
2017 θα πραγματοποιούνταν η αποξήλωση των πυλώνων στην περιοχή του 
Παλαιοκάστρου». Κάτι το οποίο έγινε το Σαββατοκύριακο 10-11 Ιουνίου 2017. Το 
τελευταίο βήμα πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες με την απομάκρυνση των 
πυλώνων, αφήνοντας τον χώρο ελεύθερο προκειμένου να αξιοποιηθεί από τη 
δημοτική αρχή στο άμεσο μέλλον.   



Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Ιούνιο με ανακοίνωσή της η ομάδα 
Πρωτοβουλίας Κατοίκων θέλησε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τον δήμαρχο 
Ωραιοκάστρου «που από την πρώτη στιγμή στήριξε με τις ενέργειες του τον 
αγώνα και την αγωνία μας». 

Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας  
και δημοσίων σχέσεων 

 
 

 


