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Κώστας Λύρος: Να σηκωθούν οι διακόπτες απ’ την ΔΕΗ, τα ΤΟΕΒ πρέπει να πάρουν μπρος! 

   Την επιτακτική ανάγκη να σηκωθούν οι διακόπτες της ΔΕΗ στα αρδευτικά αντλιοστάσια του Δήμου Ι.Π. 

Μεσολογγίου και κατ’ επέκταση όλου του νομού υπογραμμίζει με δήλωσή του ο Δήμαρχος Κώστας Λύρος. 

   Ο κ. Λύρος τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε συνεχείς τηλεφωνικές επαφές με τα ΤΟΕΒ που λειτουργούν 

στον δήμο, την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη στην προσπάθεια να εξεταστούν όλα 

τα δεδομένα και να βρεθεί μόνιμη και βιώσιμη λύση. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας η οποία εκπόνησε κοστολογημένη μελέτη για τα 68 ΤΟΕΒ των τριών νομών και την 

παρουσίασε στα αρμόδια υπουργεία. 

   Η καθυστέρηση στην εκκίνηση των αρδευτικών αντλιοστασίων εξαιτίας οφειλών στην ΔΕΗ ήδη κινδυνεύει 

να τινάξει στον αέρα την αγροτική παραγωγή και την γενικότερη ύπαρξη του πρωτογενή τομέα που αποτελεί 

τον πυλώνα στήριξης της τοπικής οικονομίας. 

   Από πλευράς Περιφέρειας ήδη έχει κατατεθεί επεξεργασμένη πρόταση για δημιουργία ενεργειακών 

κοινοτήτων που θα μπορέσουν να καλύψουν όλο το ενεργειακό κόστος, αλλά και να αποπληρώσουν σταδιακά 

το σημερινό χρέος των ΤΟΕΒ προς την ΔΕΗ. Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου στηρίζει την πρόταση που 

εκτιμάται ότι θα επιλύσει μόνιμα το ζήτημα της λειτουργίας των ΤΟΕΒ και θα προσδώσει άλλη δυναμική στα 

προϊόντα μας εξαιτίας της μείωσης του ενεργειακού κόστους και όχι μόνο.  

   «Πέρα από την πρόταση για τις Ενεργειακές Κοινότητες όμως η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να δει χωρίς 

καμία καθυστέρηση την επανασύνδεση του ρεύματος στα αντλιοστάσια καθώς κάθε μέρα που περνάει είναι 

καταστροφική για τους αγρότες μας. Διαφορετικά ακόμη και αν δρομολογηθούν οι Κοινότητες, εάν σήμερα 

δεν μπορέσουν να ποτίσουν τα χωράφια τους οι παραγωγοί θα είναι σα να πετυχαίνει μια εγχείρηση, αλλά ο 

ασθενής να έχει αποβιώσει…», τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου Κώστας Λύρος. 
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