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Αθωώθηκαν πανηγυρικά… 

 
-Οι 15 κάτοικοι του Κλεινοβού που κατηγορούνταν για απειλή και 
εξύβριση στη διάρκεια διαµαρτυρίας τους τον Απρίλη του 2006 κατά της 
δηµιουργίας υδροηλεκτρικών σταθµών 
-Η υπόθεση εκδικάστηκε χθες το πρωί στην αίθουσα του Μονοµελούς 
Πληµµελειοδικείου Καλαµπάκας 
 
Αίσια έκβαση είχε τελικά η δικαστική περιπέτεια στην οποία είχαν 
εµπλακεί 15 Κλεινοβίτες οι οποίοι κατηγορούνταν για απειλή και 
εξύβριση στα επεισόδια που είχαν γίνει στις 14 Απριλίου του 2006 
στην κοίτη του Κλεινοβίτη ποταµού, όταν είχαν ειρηνικά εκφράσει 
την αντίθεσή τους στην κατασκευή 2 Μικρών Υδροηλεκτρικών 
Σταθµών. 
 
Οι 15 κατηγορούµενοι αθωώθηκαν πανηγυρικά και εν µέσω 
επιδοκιµασιών από τους συνδηµότες τους οι οποίοι βρίσκονταν µέσα και 
έξω από την αίθουσα του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Καλαµπάκας, 
προκειµένου να συµπαρασταθούν στον αγώνα τους. 
 
∆ιαλλακτικός ο εργολάβος
∆ιαλλακτικός φάνηκε ο εργολάβος κ. Βαργιαµίδης ο οποίος τόνισε ότι 
εφόσον οι κατηγορούµενοι ζητήσουν συγνώµη, αποσύρονται οι 
κατηγορίες, κάτι που ωστόσο δεν έγινε καθώς οι ίδιοι δεν αποδέχθηκαν 
το γεγονός ότι εξύβρισαν τον εργολάβο. 
Απαντώντας στην ερώτηση της προέδρου της έδρας για το αν δέχθηκε 
φραστική επίθεση, ο κ. Βαργιαµίδης τόνισε ότι στο σηµείο βρέθηκαν 
µερικές εκατοντάδες κάτοικοι ενώ αρκετοί από αυτούς πετούσαν πέτρες 
προς το χειριστή του µηχανήµατος µε αποτέλεσµα να διακοπούν οι 
εργασίες.  
∆ιαφορετική όµως ήταν η τοποθέτηση των αστυνοµικών οι οποίοι 
βρίσκονταν εν υπηρεσία την ηµέρα των επεισοδίων, καθώς επεσήµαναν 
ότι υπήρχε µεν κινητοποίηση των κατοίκων, ωστόσο δε ακούστηκαν 
υβριστικές και µειωτικές εκφράσεις προς τον εργολάβο ή οποιονδήποτε 
άλλο. 
 
Οι καταθέσεις 
“Οι κάτοικοι διαµαρτυρήθηκαν χωρίς να προξενήσουν το παραµικρό 
επεισόδιο και χωρίς να απειλήσουν κανένα” είπε στην κατάθεσή του ο 
δήµαρχος Κλεινοβού Νίκος Ζαχαράκης, ενώ ως µάρτυρας κατέθεσε και ο 



νοµαρχιακός σύµβουλος ∆ηµήτρης Τσέλιος που εστίασε την τοποθέτησή 
του στο γεγονός ότι τα µηχανήµατα δεν είχαν την άδεια ώστε να προβούν 
σε εργασίες, ενώ δεν παρέλειψε να πει ότι στον ίδιο προξένησε µεγάλη 
εντύπωση η ειρηνική διαµαρτυρία των Κλεινοβιτών. 
Σηµειωτέων ότι την υπόθεση είχε αναλάβει ο δικηγόρος ∆ήµος 
Θανάσουλας, ο οποίος είχε αναλάβει και την κατάθεση της αίτησης 
ακύρωσης, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, για τους κατοίκους 
του Παλαιοχωρίου, για την οποία η έκδοση της απόφασης εκκρεµεί. 
Πάντως το θετικό της υπόθεσης ήταν πως µολονότι στο Ειρηνοδικείο 
Καλαµπάκας βρέθηκαν αρκετοί κάτοικοι του Κλεινοβού αλλά και ο 
εργολάβος, δεν προκλήθηκε το παραµικρό επεισόδιο µεταξύ τους, 
αντίθετα αµέσως µετά την έκδοση της αθωωτικής, για τους 
κατηγορούµενους, απόφασης υπήρξε ολιγόλεπτη συνοµιλία µεταξύ 
δηµοτών και εργολάβου, στον οποίο κατέστησαν γνωστό για ακόµη µια 
φορά ότι είναι κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε περίπτωση αλλοίωσης 
του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, υπό τη µορφή των 
υδροηλεκτρικών σταθµών. Πάντως στο πλευρό των 15 κατοίκων 
βρέθηκαν ο πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Νίκος Μπαντανίκας, ο 
επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιώργος Μανθόπουλος καθώς και άλλοι 
δηµοτικοί σύµβουλοι. 


